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Kata Pengantar

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya 
yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa 
kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, 
ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

 Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan 
(dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan 
yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan 
pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu 
dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari 
sesuai dengan jenjangnya. 

 Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan 
madrasah dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, 
Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan 
Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, 
b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis 
ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya 
mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, 
peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa 
Arab. 

 Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, 
mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian 
Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, 
maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum 
Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar 
Proses dan Standar Penilaian. 



iv Ilmu Hadis Kurikulum 2013

 Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 
2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di 
Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian 
buku ditangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan 
kurikulum Madrasah 2013. 

 Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa 
wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi 
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu 
berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah 
satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini 
disusun dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terangkum dalam proses 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan 
cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara 
umum yakni membentuk manusia Kaffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan 
intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. 
Amien.

Jakarta, April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No Arab Latin No Arab Latin

1 a 16 t

2 b 17 z

3 t 18 ‘

4 s 19 g

5 j 20 f

6 h 21 q

7 kh 22 k

8 d 23 l

9 z 24 m

10 r 25 n

11 z 26 w

12 s 27  h

13 sy 28 ‘

14 s 29 y

15 d
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2.  VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_________

--------------

--------------

b. Vokal Rangkap (Diftong)

c. Vokal Panjang (Mad)

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan 

adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan 

“ h ”.
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PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Ilmu Ḥadīṡ Kelas XI

1. Pengertian

Ilmu ḥadīṡ merupakan ilmu pengetahuan dalam agama Islam yang 
mengkaji kebenaran ḥadīṡ yang menjadi dasar hukum atas perbuatan manusia 
setelah al-Qur’an. 

Mata pelajaran Ilmu Ḥadīṡ termasuk mata pelajaran kelompok C 
(peminatan) untuk ilmu-ilmu agama Islam pada Madrasah Aliyah (MA). 

2. Tujuan

Mata pelajaran Ilmu Ḥadīṡ kelas XI di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-
Ilmu Agama, sebagai mata pelajaran peminatan yang bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 
siswa tentang ḥadīṡ sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dan bijaksana dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Mengenalkan sumber ajaran atau hukum Islam kepada siswa dalam 
melaksanakan ajaran atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik 
secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Ḥadīṡ di Madrasah Aliyah Peminatan 
Ilmu-Ilmu Agama kelas XI meliputi materi berikut: 

a. Pengertian dan syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ.

b. Pembahasan tentang al-Jarḥ wa at-ta’dīl.

c. Pembagian ḥadīṡ berdasarkan kuantitas sanad.

d. Pembagian ḥadīṡ berdasarkan kualitas sanad.

e. Pembagian ḥadīṡ berdasarkan sifat sanad.

f. Pembagian ḥadīṡ berdasarkan tempat penyandarannya.



xii Ilmu Hadis Kurikulum 2013

B. Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah 
Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Madrasah Aliyah

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia. 

Pengetahuan 

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. 

Keterampilan
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam 
ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari 
di sekolah secara mandiri. 

C. Struktur Kurikulum Ilmu Ḥadīṡ

Mata pelajaran Ilmu ḥadīṡ untuk kelas XI memiliki 4 Kompetensi Inti (KI) 
yang dijabarkan ke dalam 36 Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut :

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Semester Gasal

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD)

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

0.1 Menghayati nilai-nilai mempelajari 
pembagian ḥadīṡ berdasarkan 
kuantitas sanad.

0.2 Berkomitmen meneladani 
muḥaddiṡīn. dalam menggunakan 
prinsip jarḥ dan ta’dil.

0.3 Meyakini kebenaran informasi yang 
bersumber dari orang yang adil dan 
ḍābiṭ.

0.4 Menerima ḥadīṡ maqbul sebagai 
pedoman dalam kehidupan sehari-
hari.
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Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD)

2.  Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia.

1.1. Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan kitab ḥadīṡ.

1.2. Membiasakan sikap kritis terhadap 
kualitas ḥadīṡ yang digunakan 
sebagai ḥujjah.

1.3. Memiliki perilaku demokratis 
sebagai implementasi pembagian 
ḥadīṡ dari segi kuantitas sanad.

1.4. Meneladani perilaku jujur dan adil 
sebagaimana perilaku muḥaddiṡīn.

1.5. Memperbaiki perilaku sehari-hari 
dengan berpijak pada ḥadīṡ yang 
benar.

3.  Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah.

2.1. Menganalisis syarat-syarat rijaal al-
ḥadīṡ .

2.2. Memahami jarḥ dan ta’dil.
2.3. Memahami definisi, macam-macam, 

contoh, dan kedudukan ḥadīṡ 
mutawatir.

2.4. Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ ahad.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.

3.1 Menceritakan sifat rijāl al-ḥadīṡ 
yang dapat diterima periwayatan 
ḥadīṡ.

3.2 Memperagakan contoh jarḥ dan 
ta’dīl.

3.3 Menghafalkan macam-macam ḥadīṡ 
dari segi kuantitas sanad.

3.4 Memperagakan sanad ḥadīṡ 
mutawātir dan ahād.
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Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Semester Genap

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD)

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

0.1 Menghayati nilai kejujuran setelah 
mempelajari pembagian ḥadīṡ dari 
segi kualitas sanad.

0.2 Berkomitmen meneladani sifat 
muḥaddiṡīn dalam menjaga ajaran 
agama Islam.

0.3 Meyakini kebenaran informasi yang 
bersumber dari orang yang adil dan 
ḍabiṭ

0.4 Menerima kandungan ḥadīṡ sahih 
dan hasan dalam kehidupan sehari-
hari.

2.  Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia

1.1. Membiasakan sikap selektif dalam 
memanfaatkan ḥadīṡ.

1.2. Membiasakan sikap kritis terhadap 
kualitas ḥadīṡ yang digunakan 
sebagai dasar hukum.

1.3. Membiasakan memilih informasi 
dari sumber yang paling benar.

1.4. Merefleksikan kualitas rijāl al-
ḥadīṡ dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Memperbaiki perilaku sehari-hari 
dengan berpijak pada ḥadīṡ yang 
benar.

3.  Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah

3.1 Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ ṣaḥīḥ.

3.2 Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ hasan.

3.3 Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ da’īf.

3.4 Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ dari 
segi sifat sanad. 

3.5 Memahami definisi, macam-macam, 
contoh, dan kedudukan ḥadīṡ dari 
segi penyandarannya
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Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD)

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.

4.1 Memperagakan sanad ḥadīṡ da’īf.
4.2 Menceritakan kualitas ḥadīṡ yang 

dapat dijadikan ḥujjah.
4.3 Mendemonstrasikan perbedaan 

ḥadīṡ hasan dan ḥadīṡ sahih liḍātihi 
dan ligairihi.

4.4 Mendemonstrasikan sanad ḥadīṡ 
yang tersambung dan terputus.

4.5 Memperagakan sifat-sifat sanad.

 

Kompetensi Inti pada kurikulum Ilmu Ḥadīṡ terdiri dari 4 kompetensi. KI 1 
berkaitan dengan sikap terhadap al-Khāliq ( Tuhan Yang Maha Esa) atau sikap 
spiritual, KI 2 terkait dengan karakter diri dan sikap social, KI 3 terkait dengan 
pengetahuan tentang materi ajar atau aspek kognitif, dan KI 4 terkait dengan 
penyajian pengetahuan dan keterampilan.

KI 1, KI 2, dan KI 4 tidak diajarkan secara langsung (direct teaching) tetapi 
dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran secara tidak 
langsung (indirect teaching) pada setiap materi pokok yang ada pada KI 3.

Ilmu Ḥadīṡ kelas XI semester gasal yang berorientasi pada 17 KD dan semester 
genap yang berorientasi pada 19 KD tersebut dipetakan sebagaimana berikut:

BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Bab 1
Syarat rijāl al-ḥadīṡ

KI-1, KI-2, KI-3, KI-4 1.3, 2.1, 3.1, 4.1

Bab 2
Al-jarḥ wa at-ta’dīlu 

KI-1, KI-2, KI-3, KI-4 1.2, 2.2, 3.2, 4.2

Bab 3
Pembagian ḥadīṡ dari segi 
Kuantitas Sanad

KI-1, KI-2, KI-3,
KI-4

1.1, 2.1, 2.3, 
2.5. 
2.6. 
3.3, 3.4, 
3.5 
3.6 
4.3, 4.4, 
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BAB KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Bab 4
Pembagian Ḥadīṡ dari segi 
Kualitas Sanad

KI-1, KI-2, KI-3,
KI-4

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 

Bab 5
Pembagian Ḥadīṡ dari segi 
Sifat Sanad

KI-1, KI-3,
KI-4

1.2, 3.4, 4.5, 

Bab 6
Pembagian Ḥadīṡ dari segi 
Penyandarannya

KI-2, KI-3, 2.1, 3.5, 

D.  Strategi dan Model Pembelajaran Umum

1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD diperoleh dari proses pembelajaran dan pengembangan 
pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap 
KD, terutama KD-KD penjabaran dari KI 3. KD-KD darri KI 3 Mata 
Pelajaran Ḥadīṡ kelas XI dapat dikembangkan menjadi indikator ketercapaian 
kompetensi sebagai berikut :

Semester Gasal

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator

3.  Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 

3.1. Menganalisis 
syarat-syarat 
rijāl al-ḥadīṡ.

1. Menerangkan tentang 
pengertian rijāl al-ḥadīṡ

2.  Mengidentifikasi syarat-
syarat rijāl al-ḥadīṡ

3.  Mengidentifikasi 
thabaqah sanad
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator

 peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, 
serta menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah.

3.2. Memahami jarḥ 
dan ta’dil.

1.  Menerangkan tentang 
Al-jarḥ wa at-ta’dīlu 

2.  Mengenal sejarah 
munculnya Al-jarḥ wa 
at-ta’dīlu 

3.  Mendemonstrasikan 
dalil-dalil tentang 
Al-jarḥ wa at-ta’dīlu.

4.  Mengidentifikasi syarat-
syarat orang yang 
mentajrih dan menta’dil.

5.  Menjelaskan tentang 
metode ulama dalam 
mentajrih dan menta’dil

6.  Menyebutkan urutan 
Al-jarḥ wa at-ta’dīlu.

7.  Mengkritisi sanad ḥadīṡ.

3.3.  Memahami 
definisi, 
macam-macam, 
contoh, dan 
kedudukan 
ḥadīṡ 
mutawatir.

1.  Menjelaskan pembagian 
ḥadīṡ dari segi kuantitas 
sanad.

2.  Menjelaskan pengertian 
mutawātir.

3.  Mengidentifikasi 
pembagian mutawātir.

4.  Mendemonstrasikan 
contoh-contoh ḥadīṡ 
mutawātir.
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator

5.  Menjelaskan kedudukan 
ḥadīṡ mutawātir 

3.4.  Memahami 
definisi, 
macam-macam, 
contoh, dan 
kedudukan 
ḥadīṡ ahād.

1.  Menjelaskan pembagian 
ḥadīṡ dari segi kuantitas 
sanad.

2.  Menjelaskan pengertian 
ahād.

3.  Mengidentifikasi 
pembagian ahād.

4.  Mendemonstrasikan 
contoh-contoh ḥadīṡ 
ahād.

5.  Menjelaskan kedudukan 
ḥadīṡ ahād.

Semester Genap

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator

3.  Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural 
berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora 
dengan wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 

3.1. Memahami 
definisi, macam-
macam, contoh, 
dan kedudukan 
ḥadīṡ ṣaḥīḥ.

1.  Menjelaskan pengertian 
ḥadīṡ ṣaḥīḥ.

2.  Mengidentifikasi macam-
macam ḥadīṡ ṣaḥīḥ.

3.2. Memahami 
definisi, macam-
macam, contoh, 
dan kedudukan 
ḥadīṡ hasan.

1.  Menjelaskan pengertian 
ḥadīṡ ḥasan 

2.  Mengidentifikasi macam-
macam ḥadīṡ ḥasan

3.3. Memahami 
definisi, macam-
macam, contoh, 
dan kedudukan 
ḥadīṡ ḍa’īf.

1.  Menjelaskan pengertian 
ḥadīṡ ḍa’īf

2.  Menyebutkan sebab-
sebab ḥadīṡ ḍa’īf 

3.  Mengidentifikasi macam-
macam ḥadīṡ ḍa’īf.
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator

  peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, 
serta menerapkan 
pengetahuan 
prosedural pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan masalah

3.4. Memahami 
definisi, macam-
macam, contoh, 
dan kedudukan 
ḥadīṡ dari segi 
sifat sanad.

1.  Menjelaskan pengertian 
ḥadīṡ musnad, muttaṣil, 
musalsal, mu’an’an, ‘āli, 
dan nāzil

2.  Mengidentifikasi ḥadīṡ 
musnad, muttaṣil, 
musalsal, mu’an’an, ‘āli, 
dan nāzil

3.  Menjelaskan kedudukan 
ḥadīṡ musnad, muttaṣil, 
musalsal, mu’an’an, ‘āli, 
dan nāzil.

4.  Mendemonstrasikan 
contoh ḥadīṡ musnad, 
muttaṣil, musalsal, 
mu’an’an, ‘āli, dan nāzil

3.5.  Memahami 
definisi, macam-
macam, contoh, 
dan kedudukan 
ḥadīṡ dari segi 
penyandarannya

1.  Menjelaskan ḥadīṡ qudsi, 
marfū’, mauqūf, maqṭū’.

2.  Mendemonstrasikan 
contoh ḥadīṡ qudsi, 
marfū’, mauqūf, maqṭū’

3.  Mengidentifikasi 
perbedaan ḥadīṡ qudsi 
dengan qur’an, dan ḥadīṡ 
nabawi.

Di samping indikator dari KD-KD yang terkait dengan KI 3 di atas, guru 
juga harus memperhatikan KD-KD yang terkait dengan KI 1, KI 2 dan KI 4. 
KD-KD dari KI 1 dan KI 2 harus dijadikan perspektif dalam pembelajaran 
Ilmu Ḥadīṡ untuk pengembangan nilai dan pendidikan karakter. Sementara 
KD-KD yang terkait dengan KI 4 dapat dikembangkan melalui kegiatan, 
observasi, wawancara, menulis, dan mempresentasikan karya sejarah atau pun 
pemikiran yang terkait dengan Ilmu Ḥadīṡ, dan lain-lain.

2. Pengalaman Belajar

Rumusan-rumusan indikator di atas akan tercapai melalui proses 
pembelajaran. Dan dengan tercapainya indikator berarti tercapai pula KD-
KD yang ditetapkan pada struktur kurikulum mata pelajaran Ilmu Ḥadīṡ. 
Pengembangan pengalaman belajar secara umum dapat dibagi tiga;
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a. Pengembangan Ranah Afeksi (Sikap dan Karakter)
Ranah afeksi dikembangkan dalam bentuk, pemberian contoh, 

ceramah motivasi, dan pemberian tugas-tugas (learning task): menerima, 
menjalankan, menghargai, menilai diri, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan.

b. Pengembangan Ranah Kognitif ( Pengetahuan)
Ranah pengatahuan atau kognitif dikembangankan dalam proses 

pembelajaran dan pemberian tugas: mengetahui, memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi.

c. Pengembangan Ranah Keterampilan (Skill)
Ranah keterampilan dikembangkan dalam proses pembelajaran 

dan pemberian tufas (learning task): mengamati, menanya, mencoba, 
mengolah, menyaji, dan mencipta.

Proses pembelajaran secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan :
a. Kegiatan Pendahuluan 

Setiap melaksanakan kegiatan pendahuluan, pendidik selalu 
melaksanakan kegiatan: 
1) Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 
2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 
contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai; dan 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 
dengan silabus. 

b. Kegiatan Inti Pembelajaran
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 
dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan 
tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 
penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 
karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan 
dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 
1) Sikap 
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Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif 
yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong 
siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. 

2) Pengetahuan 
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami,   

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 
Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki 
perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain 
keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik 
terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar 
berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk 
mendorong siswa menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 
individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 
(project based learning).

3) Keterampilan 
Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik 
dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 
harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan 
hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 
melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 
penyingkapan ataupun penelitian (discovery/inquiry learning) dan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 
(project based learning).

c. Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama siswa baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 
1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 
berlangsung; 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok; dan 
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4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 

3.  Model dan Skenario Pembelajaran
Paradigma pembelajaran dalam ruh Kurikulum 2013 adalah siswa yang 

aktif (student centered) bukan hanya menerima, tetapi aktif mencari. Oleh 
karena itu pembelajaran harus dikembangkan menjadi pembelajaran yang 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
a. Aktif, maksudnya guru merancang pembelajaran dan menciptakan suasana 

yang mendorong siswa untuk aktif melakukan pengalaman belajar sendiri 
seperti mencari pengetahuan, bertanya, dan mengemukakan gagasan.

b. Inovatif, maksudnya pembelajaran dikembangkan sedemikian rupa, sesuai 
dengan kebutuhan yang ada agar tidak monoton. Guru selalu mencari 
model pembelajaran yang kontekstual yang menarik siswa.

c. Kreatif, maksudnya guru harus mengembangkan kegiatan pembelajaran 
yang beragam, menciptakan pembelajaran yang baru dan penuh tantangan, 
menciptakan pembelajaran yang berbasis masalah, untuk mendorong 
siswa merumuskan masalah dan cara pemecahannya.

d. Efektif, yaitu guru harus memilih model dan metode pembelajaran sesuai 
dengan materi, tujuan, dan situasi, sehingga pembelajaran menjadi 
bermakna dan tujuan dapat tercapai.

e. Menyenangkan, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa 
agar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. 
Pembelajaran PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan 

yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, 
gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk 
menciptakan keadaan tersebut. Berikut adalah tabel beberapa contoh kegiatan 
KBM dan kemampuan guru yang bersesuaian.

Kemampuan Guru Kegiatan Pembelajaran

Guru merancang dan 
mengelola kegiatan 
pembelajaran yang 
mendorong siswa untuk 
berperan aktif dalam 
pembelajaran

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang 
beragam, misalnya:
a. Mencari informasi 
b. Diskusi kelompok
c. Memecahkan masalah
d. Menulis laopran/ essay
e. Berkunjung keluar kelas
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Kemampuan Guru Kegiatan Pembelajaran

Guru menggunakan alat 
bantu dan sumber yang 
beragam.

Sesuai materi pembelajaran, guru menggunakan, 
misalnya:
a. Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri
b. Gambar
c. Multi media
d. Studi kasus
e. Nara sumber
f. Lingkungan

Guru memberi kesem-
patan kepada siswa 
untuk mengembangkan 
keterampilan

Memberi kesempatan atau tugas kepada siswa untuk:
a. Melakukan percobaan, pengamatan, atau 

wawancara
b. Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya 

sendiri
c. Menarik kesimpulan
d. Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri.
e. Menulis laporan hasil karya dengan kata-kata 

sendiri.
Guru memberi kesem-
patan kepada siswa 
untuk mengung-kapkan 
gagasannya sendiri 
secara lisan atau tulisan

Melalui:
a. Diskusi
b. Lebih banyak pertanyaan terbuka
c.  Karya tulis 

Guru menyesuaikan ba-
han dan kegiatan belajar 
dengan kemampuan 
siswa

a. Siswa dikelompokkan sesuai dengan 
kemampuan (untuk kegiatan tertentu)

b. Bahan pelajaran disesuaikan dengan 
kemampuan kelompok tersebut.

c. Siswa diberi tugas perbaikan atau pengayaan.

Guru mengaitkan 
pembelajaran dengan 
pengalaman siswa 
sehari-hari.

a. Siswa menceritakan atau memanfaatkan 
pengalamannya sendiri.

b. Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam 
kegiatan sehari-hari

Menilai Pembelajaran 
dan kemajuan belajar 
siswa secara terus-
menerus

a.  Guru memantau kegiatan dan kerja siswa
b. Guru memberikan umpan balik.

4. Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian 
otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, prilaku siswa 
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dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh. 
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan 
kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan 
dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant 
effect) dari pembelajaran. 

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan 
program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan 
konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan 
untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian 
Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran 
dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. 
Sedangkan penilaian yang mengacu pada hasil pembelajaran dilakukan setiap 
selesai pembelajaran satu kompetensi dasar. 
a. Prinsip dan Pendekatan Penilaian 

Penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
1).  Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak 

dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. 
2). Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara 
berkesinambungan. 

3).  Ekonomis, berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 

4).  Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 
pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 

5).  Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada 
pihak internal madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, 
prosedur, dan hasilnya. 

6). Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi siswa dan pendidik. 
b.  Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian 

1).  Ruang Lingkup Penilaian 
Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang 
sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap siswa 
terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk 
pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi 
muatan/kompetensi program, dan proses. 
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2). Teknik dan Instrumen Penilaian 
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 
a). Penilaian Kompetensi Sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 
observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer 
evaluation) oleh siswa dan jurnal. Instrumen yang digunakan 
untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar siswa adalah 
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, 
sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 
- Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 
pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 
siswa yang diamati langsung oleh pendidik saat proses 
pembelajaran. 

- Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan 
kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. 
Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri yang 
berisi ceklis aspek kepribadian. 

- Penilaian antar siswa merupakan teknik penilaian dengan 
cara meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan 
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 
lembar penilaian antar siswa yang berisi ceklis tentang aspek 
yang dinilai. 

- Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas 
yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 
kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

b). Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai siswa 

melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan 
penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik telah menyiapkan 
instrumen penilaian yang meliputi; 1) Instrumen tes tulis 
berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman 
penskoran. 2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang 
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akan ditanyakan pada siswa berserta pedoman penskoranya. 3) 
Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek 
yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 
karakteristik tugas yang akan dikerjakan siswa. 

c). Penilaian Kompetensi Keterampilan 
Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik 

harus menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, 
yaitu penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan suatu 
kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, 
dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar 
cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

Adapun penjelasan masing-masing instrument penilaian 
keterampilan yaitu; 
- Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai 
dengan tuntutan kompetensi.

- Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 
meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 
secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 

- Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan 
cara menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang 
tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui 
minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas siswa 
dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk 
tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian siswa 
terhadap lingkungannya.
Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus 

memenuhi persyaratan berikut yaitu: a) substansi yang 
merepresentasikan kompetensi yang dinilai; b) konstruksi yang 
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen 
yang digunakan; dan c) penggunaan bahasa yang baik dan benar 
serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 
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PETUNJUK

PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatikan penahapan berikut ini:

1. Bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh mata pelajaran Ilmu 
Ḥadīṡ, kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kerangka Kurikulum 2013.

2. Tiap bab terdiri atas: kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan 
pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, remedial, pengayaan dan interaksi 
guru dengan orang tua.

3. Penomoran kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak berurutan, hal itu 
menyesuaikan dengan tahap pencapaian kompetensi dasar.

4. Guru mendorong siswa untuk memperhatikan kolom-kolom pada buku pelajaran 
siswa sehingga menjadi fokus perhatian siswa.

Kolom-kolom di buku siswa tersebut adalah sebagai berikut:

- Mari mengamati : untuk menguatkan siswa agar dapat mewujudkan 
pengetahuan ke dalam perilaku sehari-hari. 

- Ayo bertanya: untuk memotivasi siswa untuk menghubungkan antara materi 
dengan pengalaman pribadinya.

- Eksplorasi : untuk menggali pengetahuan melalui sumber-sumber baik berupa 
buku teks, guru, diskusi dengan teman, dan lain-lain.

- Asosiasi : merenungkan, menganalisis hasil belajar dan membandingkannya 
dengan pengalaman dan / atau pengetahuan yang telah dimiliki pribadi siswa 
sebelum belajar.

- Mengkomunikasikan : untuk mendorong siswa menyampaikan ide-idenya 
yang berkaitan dengan materi.

- Uji Kompetensi: untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang 
dibahas.

- Penilaian sikap : untuk melihat bagaimana penilaian siswa terhadap lingkungan 
setelah mempelajari materi.



xxviii Ilmu Hadis Kurikulum 2013

- Tugas : untuk membiasakan siswa dalam mengamalkan pengetahuannya 
dalam kehidupan sehari-hari.

5. Dalam proses pembelajaran ada dua tahapan yaitu: 

- Tahap persiapan berisi tentang upaya guru dalam mengkondisikan dan 
melatih siswa dalam membiasakan nilai-nilai yang baik, selain itu juga guru 
menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 
dan model-model pembelajaran secara teknis yang akan diterapkan dalam 
membahas materi.

- Tahap pelaksanaan tercantum dua model pembelajaran; yang model pertama 
cocok untuk diterapkan di awal pertemuan dalam bab dan model kedua untuk 
kelanjutan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

6. Contoh-contoh model penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tugas 
siswa yang dapat dikembangkan oleh guru.

Dalam pelaksanaannya guru sangat mungkin untuk melakukan pengembangan 
yang disesuaikan dengan potensi siswa, sumber belajar, dan lingkungan.
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SYARAT-SYARAT
RIJĀL AL-HADIS

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.3. Meyakini kebenaran informasi yang bersumber dari orang yang adil dan ḍābiṭ

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan kitab hadis

3.1. Menganalisis syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ

4.1. Menceritakan sifat rijāl al-ḥadīṡ yang dapat diterima periwayatan hadis

C. INDIKATOR 
1. Menerangkan tentang pengertian rijāl al-ḥadīṡ

2.  Mengidentifikasi syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ

3.  Mengidentifikasi tentang ṭabaqah sanad

1
BAB
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D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1.  Siswa dapat meyakini kebenaran hadis/informasi yang bersumber dari orang 
yang dapat dipercaya 

2.  Siswa bersikap selektif dalam menerima informasi

3.  Siswa dapat memahami pengertian syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ

4.  Siswa dapat membandingkan rijāl al-ḥadīṡ yang bisa diterima riwayatnya dan 
yang tidak bisa diterima riwayatnya.

E.  MATERI POKOK

Pada Kolom ini jelaskan kepada siswa bahwa untuk menggali pemahaman 
tentang materi pokok bukan hanya dari membaca materi yang ada dibuku siswa, 
namun dalam kolom eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang meteri 
dari diskusi, bertanya, pengalaman, praktek, dan lain-lain. Adapun materi pokok 
yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman materi inti yang harus dikuasai 
siswa.

Pada kolom ini disajikan materi inti tentang pengertian rijāl al-ḥadīṡ yaitu 
orang yang meriwayatkan hadis mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. 
Kemudian disajikan tentang syarat rijāl al-ḥadīṡ yang terdiri dari adil, ḍābiṭ, dan 
menjaga muru’ah. 

Adil yang dimaksud adalah muslim, sudah balig, dan berakal sehat. Adapun 
sebab-sebab cacatnya periwayat hadis dari sisi ke-ḍābiṭ-annya, adalah faḥsyu al 
galaṭ (kesalahan yang terlalu), sū'u al-ḥifżi (hafalannya jelek/tidak cerdas), Al-
gaflah (pelupa/pikun) 

Ḍābiṭ ada yang ḍābiṭ fī al-kitābah yaitu kuat menjaga tulisannya dan ḍābiṭ 
fī al-ḥifżi yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Adapun sebab-sebab cacatnya 
periwayat hadis dari sisi ke-ḍābiṭ-annya adalah faḥsyu al-galaṭ (kesalahan yang 
terlalu), sū'u al-ḥifżi (hafalannya jelek/tidak cerdas), dan al-gaflah (pelupa/pikun)

Menjaga murū'ah. Yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia 
dan menjauhi akhlak tercela.

Kemudian dalam kolom ini juga menggali tentang gelar-gelar muḥaddiṡīn 
seperti: al-musnid, ṭālib al-ḥadīṡ, al-ḥāfiẓ, al-muḥaddiṡ, al-ḥujjah, al-ḥākim, dan 
amīrul mu’minīn fi al-ḥadīṡ.
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Disamping itu dalam bab ini juga disajikan ṭabaqah rijāl al-ḥadīṡ yang 
maksudnya adalah tingkatan generasi sanad hadis.

F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan). 

a.  Persiapan

1) Biasakan mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Sapalah siswa dengan kata-kata yang menunjukkan keakraban.

4) Sampaikan kompetensi dasar, indikator belajar, tujuan pembelajaran, 
materi pokok, dan peta konsep.

5) Mintalah kepada siswa untuk merasakan kata-kata hikmah pada kolom 
“Mari renungkan” dibuku siswa

6)  Berilah pertanyaan secara komunikatif tentang pengalaman dan 
pengetahuan siswa tentang hadis yang mendasari materi syarat-syarat 
rijāl al-ḥadīṡ. 

7) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

8) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model critical incident (pengalaman penting) strategi 
ini digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan dari penggunaan 
strategi ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat 
pengalaman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan model bermain peran 
(role playing). Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
perasaan siswa, mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai 
perilaku, nilai dan persepsi siswa, mengembangkan keterampilan (skill) 
pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi 
pelajaran dalam cara yang berbeda.



4 Ilmu Hadis Kurikulum 2013

b.  Pelaksanaan  

Model pertama 

1.  Sampaikan kepada siswa materi yang akan dipelajari adalah tentang 
syarat rijāl al-ḥadīṡ, dalam bab ini disajikan tentang definisi rijāl al-
ḥadīṡ yang merupakan salah satu dari unsur hadis, kemudian hal-hal yang 
menyebabkan hadis dianggap tidak benar yang disebabkan karena rijāl 
nya yang tidak bisa dipercaya, dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat 
seseorang yang menyebabkan penyampaian hadisnya tidak bisa dipercaya. 
Kemudian mempelajari tentang ṭabaqah rijāl al-ḥadīṡ. 

2.  Mintalah siswa untuk mengamati gambar yang terdapat dibuku siswa, beri 
kesempatan beberapa menit untuk mengingat-ingat pengalaman mereka 
yang tidak terlupakan berkaitan dengan gambar yang ada.

3.  Doronglah siswa untuk bertanya, menanggapi, menebak, dan/atau 
berkomentar tentang gambar yang disajikan dalam buku siswa.

4.  Sampaikan pembelajaran dengan mengkaitkan pertanyaan-pertanyaan, 
komentar, ide, ungkapan pengalaman siswa dengan materi rijāl al-ḥadīṡ, 
syarat-syarat, dan ṭabaqahnya.

Model kedua

1) Ajaklah siswa untuk mencermati gambar dua orang yang berbeda 
penampilannya pada buku siswa kolom “mari mengamati” 

2) Sediakan kesempatan agar siswa menyampaikan hasil pencermatan 
tersebut.

3) Berikanlah penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan siswa 
tentang isi gambar tersebut.

4) Kondisikan siswa agar menyimak penjelasan guru tentang pengertian 
rijāl al-ḥadīṡ, syarat rijāl al-ḥadīṡ, dan ṭabaqah muḥaddiṡīn.

5). Bagilah siswa dalam beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi dengan tema:

a.  pengertian rijāl al-ḥadīṡ

b.  syarat rijāl al-ḥadīṡ

c.  ṭabaqah muḥaddiṡīn
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6) Berikanlah catatan nilai ketika masing-masing kelompok siswa 
secara bergantian mempresentasikan hasilnya dan kelompok lainnya 
memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.

7) Berikanlah penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan 
siswa tentang pengertian rijāl al-ḥadīṡ, syarat rijāl al-ḥadīṡ, dan ṭabaqah 
muḥaddiṡīn.

8) Jika waktunya cukup, mintalah agar secara bergantian masing-masing 
kelompok siswa menampilkan perannya sesuai dengan skenario yang 
telah dipelajarinya sedangkan kelompok lain memperhatikan/ menyimak 
dan memberikan tanggapan.

9) Bimbinglah siswa untuk merenungi sifat-sifat rijāl al-ḥadīṡ yang bisa 
diterima riwayatnya dan sifat-sifat rijāl al-ḥadīṡ yang tidak bisa diterima 
riwayatnya dan membandingkan dengan sifat-sifat orang dilingkungan 
siswa. 

10) Berikan kesempatan agar siswa mengemukakan kesimpulan hasil 
perenungannya.

11) Berikanlah penjelasan tambahan dan penguatan tentang sifat-sifat orang 
yang tidak bisa diterima beritanya, dan orang-orang yang bisa diterima 
riwayatnya.

12) Mintalah siswa agar merenungi hasil belajar, dan membandingkannya 
dengan pengalaman pribadi pada kolom “Asosiasi” dibuku siswa.

13). Bersama siswa simpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai yang 
terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi” dibuku siswa, bimbinglah siswa untuk 
merasakan dan mengkomunikasikan hasil belajar dengan mengerjakan 
soal uji kompetensi.

c.  Penutup

1)  Mintalah agar siswa memberikan penilaian diskripsi pada kolom 
“Penilaian sikap” dibuku siswa 

2)  Berikan tugas kepada siswa untuk mencari satu nama muḥaddīṡ, sumber 
pencarian (dari salah satu kutub as-sittah), analisis, dan penentuan 
menurut siswa bisa diterima atau tidak hadis yang diriwayatkan darinya 
pada kolom “Tugas” dibuku siswa
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3)  Mintalah siswa berdo’a bersama

4)  Ucapkan salam dan sampai jumpa.

Catatan:

a.  Pembelajaran ilmu hadis dapat dilakukan di perpustakaan, atau tempat lain 
yang memungkinkan yang ada di lingkungan sekolah.

b.  Pencapaian karakter yang meyakini informasi/hadis serta selektif dalam 
menerima informasi/hadis sebagai siswa perlu ditunjang oleh program 
pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan hadis 

• memahami dan mengamalkan kandungan hadis

• mencari sumber hadis dari kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang ṣaḥīḥ

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.

G.  SOAL-SOAL

Untuk mengambil nilai kognitif mintalah siswa mengerjakan soal berikut !

Soal Pilihan Ganda 

1.  Rijāl berasal dari bahasa arab yang artinya.......

a.  wanita      d.  orang laki-laki

b.  manusia     e.  orang yang ahli dalam hal hadis

c.  periwayat hadis      

2.  Tingkatan generasi sanad dalam istilah muḥaddiṡīn disebut.....

a.  riwayah      d.  ṡiqah

b.  ṭabaqah      e.  waktu penyampaikan hadis

c.  sanad     

3.  Salah satu syarat rijāl yang dimaksud dengan ḍābiṭ fi al-kitābah adalah....

a.  kuat menjaga tulisan  d.  terpercaya

b.  kuat menjaga hafalan  e.  Jujur

c.  kuat ingatan      
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4.  Dibawah ini adalah syarat-syarat rijālu al-ḥadīṡ yang bisa diterima riwayatnya, 
kecuali.....

a.  adil       d.  banyak menghafal hadis

b.  ḍābiṭ       e.  murū'ah

c.  jujur

5. Orang yang menerima dan menyampaikan hadis disetiap ṭabaqah sanad 
disebut.......

a.  matan      d.  rawi     

b.  sanad      e.  hadis

c.  rijāl 

6. Menjaga hafalan sehingga ketika hadis yang dihafal dibutuhkan bisa 
menunjukkan dengan cepat. Orang semacam ini disebut.....

a.  adil       d.  ḍābiṭ fi al-kitābah 

b.  ḍābiṭ      e.  ṡiqah

c.  ḍābiṭ fi al-ḥifżi 

7.  Ṭabaqah pertama ketika hadisnya marfū’ (bersumber dari Nabi) adalah.....

a.  gurunya rawi    d.  rowi

b.  tabi’in      e.  atba’ tabi’in

c.  sahabat 

8.  Orang yang ḍābiṭ dan adil serta menjaga murū'ah biasa disebut oleh muhaddiṡīn 
dengan istilah ṡiqah. Artinya adalah......

a.  kuat      d.  menjaga tulisan

b.  hafal      e.  terpercaya

c.  menjaga hafalan 

9.  Orang yang sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis namun 
kesalahan itu tidak fatal. Oleh muḥaddiṡīn disebut.....

a.  su’u al-ḥifżi      d.  al-każbu

b.  fahsyu al-galāṭ     e.  gaflah

c.  jahālah

10. Menjaga harga diri dengan cara berakhlakul karimah oleh muḥaddiṡīn dikenal 
dengan istilah......
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a. adil        d.  banyak menghafal hadits 

b. ḍābiṭ        e. murū'ah 

c. Jujur

Soal Uraian

1. Kenapa rijāl al-ḥadīṡ harus ḍābiṭ ?

2. Bagaimana jika rijāl al-ḥadīṡ tidak adil?

3. Seseorang hafal semua hadis namun ketika dia ditanya tentang hadis dia 
tidak bisa menunjukkan dengan cepat, orang seperti ini termasuk rijāl yang 
memenuhi syarat apa tidak? Jelaskan alasannya!

4. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan rijāl al-ḥadīṡ tidak bisa diterima 
riwayatnya karena ke-tidak adilan rijāl!

5. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan rijāl al-ḥadīṡ tidak bisa diterima 
riwayatnya karena ke-tidak ḍābiṭ an rijāl!

Berilah Penilaian pada kolom “Penilaian Sikap” setelah diberi tanda oleh siswa.

Setelah siswa memahami uraian mengenai syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ dan 
mintalah siswa untuk memberi tanda centang pada kolom yang tersedia!

No. Perilaku Yang Diamati Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Keterangan

1.

Aminah dapat informasi 
dari temannya bahwa 
besok tanggal 3 libur, 
kemudian ia tidak masuk 
pada tanggal 3 karena 
menganggap libur

2.

Bahrus hari ini ke kantor 
untuk bertanya tentang 
jadwal pelajaran, karena ia 
hari ini mendapat informasi 
dari temannya bahwa 
jadwalnya berubah.

3.

Dodo lebih percaya kepada 
temannya yang dekat 
biarpun sering bohong 
dari pada kepada orang 
lain biarpun tidak pernah 
bohong
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No. Perilaku Yang Diamati Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Keterangan

4.

Toni lebih menggunakan 
hadis yang sudah 
dihafalkannya biarpun ada 
yang lain yang lebih ṡiqah 
rijāl nya.

5.

Tono lebih membenarkan 
hadis yang ditemukannya 
sebagai hadis ṣaḥīḥ dari 
pada hadis yang telah 
disampaikan oleh kiyainya. 

H.  PENLAIAN

1.  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan psikomotorik siswa dari kolom 
“Mengkomunikasikan” dibuku siswa.

No. Nama siswa
Aspek yang

dinilai
Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

1) Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 1,20.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 1,00.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 0,60.

2) Keaktifan dalam diskusi.

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,20. 

b.  Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,00.

c.  Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,60.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 1,60.
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b.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 1,00. 

c.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 0,80.

d.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 0,60.

2.  Lakukan penilaian kegiatan kognitif siswa dari kolom “Uji Kompetensi” 
dibuku siswa.

Skor penilaian sebagai berikut:

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,25 (maksimal 10 x 0,25 = 2,50)

b)  Uraian: Rubrik Penilaian

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a. Jika siswa dapat menuliskan alasan kenapa rijāl al-ḥadīṡ harus 
ḍābiṭ sangat lengkap dan sempurna, skor 0,30

b. Jika siswa dapat menuliskan alasan kenapa rijāl al-ḥadīṡ harus 
ḍābiṭ kurang lengkap, skor 0,20

c. Jika siswa dapat menuliskan alasan kenapa rijāl al-ḥadīṡ harus 
ḍābiṭ tidak lengkap, skor 0,10

0,30

2

a. Jika peserta didik dapat menuliskan resiko jika rijāl al-ḥadīṡ 
tidak adil sangat lengkap dan sempurna, skor 0,30

b. Jika peserta didik dapat menuliskan menuliskan resiko jika 
rijāl al-ḥadīṡ tidak adil kurang lengkap, skor 0,20

c. Jika peserta didik dapat menuliskan menuliskan resiko jika 
rijāl al-ḥadīṡ tidak adil tidak lengkap, skor 0,10

0,30

3

a. Jika siswa dapat mengidentifikasi rijāl yang ḍābiṭ dan yang 
tidak ḍābiṭh, serta dapat menelaskan alasannya dengan 
sempurna, skor 0,30

b.  Jika siswa dapat mengindentifikasi rijāl yang ḍābiṭ dan yang 
tidak ḍābiṭ namun tidak dapat menjelaskan alasannya dengan 
sempurna, skor 0,20.

c.  Jika siswa tidak dapat mengidentifikasi rijāl yang ḍābiṭ dan 
yang tidk ḍābiṭh, namun tahu kriteria ḍābiṭh, skor 0,10.

d.  jika siswa tidak dapat mengidentifikasi rijāl yang ḍābiṭh, 
namun menyebutkan rijāl yang ṡiqah, skor 0,05

0,30
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4

a. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak adil dengan sempurna, skor 0,30

b. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak adil lebih dari 3, skor 0,20

c. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak adil lebih dari 1, skor 0,10

0,30

5

a. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak ḍābiṭ dengan sempurna, skor 0,30

b. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak ḍābiṭ lebih dari 3, skor 0,20.

c. Jika s i swa  dapat menyebutkan keadaan rijāl yang 
menyebabkan tidak ḍābiṭ lebih dari 1, skor 0,10

0,30

Jumlah skor 1,50

3.  Lakukan penilaian sikap kritis dan peduli siswa dari kolom “Penilaian 
sikap” di buku siswa

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.

Aspek dan rubrik penilaian

1.  Sikap yang meneladani kehati-hatian rijāl al-ḥadīṡ dalam menerima hadis 
yang diketahui melalui kolom “Penilaian sikap” dibuku siswa.

No 1. Jika tidak setuju, skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika sangat setuju 
skor 0,10

No.2. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 3. Jika tidak setuju, skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika sangat setuju 
skor 0,10

No 4. Jika tidak setuju, skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika sangat setuju 
skor 0,10

No.5. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika tidak setuju 
skor 0,10
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Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian no 1 = 1.33

2. Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan prilaku 
sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berpilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,10

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,05.

3.  Perhatian siswa terhadap materi yang sedang dipelajari

a.  Jika siswa perhatian dengan materi syarat rijāl al-ḥadīṡ ditunjukkan 
dengan pertanyaan, komentar, kritikan, terhadap materi, skor 1,33. 

b.  Jika siswa perhatian dengan materi syarat rijāl al-ḥadīṡ dengan pasif, 
namun memiliki tambahan catatan, skor 1,20.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi syarat rijāl al-ḥadīṡ dengan pasif, 
dan tidak memiliki tambahan catatan, skor 1,10.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi syarat rijāl al-ḥadīṡ, skor 1,05.

4.  Lakukan penilaian kedisiplinan dan tanggungjawab siswa dari kolom 
“Tugas” di buku siswa. 

Skor penilaian sebagai berikut:

1.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00

2.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,50

3.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 
2,50
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I.  KUNCI JAWABAN

Uji Kompetensi

A.  Pilihan Ganda

1. D

2. B

3. A

4. D

5. C

6. C

7. C

8. E

9. A

10. E 

B.  Uraian.

1.  Kebijakan guru

2.  Kebijakan guru

3. Orang yang hafal hadis tetapi tidak bisa menunjukkan ketika hadisnya 
termasuk tidak ḍābiṭh, karena ḍābiṭ berarti harus bisa menunjukkan 
hafalan atau tulisannya ketika hadisnya dibutuhkan.

4.  Bohong, dianggap bohong, fasik, bid’ah, dan jahālah

5.  fahsyu al-galaṭ, Sū’u al-Ḥifżi, gaflah, dan mukhtalaf aṣ-ṡiqat.

C.  Penilaian Sikap

Kunci jawaban pernyataan yang ada di kolom “Penilaian sikap” yang 
diharapkan adalah sebagai berikut:

1.  Tidak setuju

2.  Sangat setuju

3.  Tidak setuju

4.  Tidak setuju

5.  Sangat setuju
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D.  Tugas.

Kebijakan guru.

J.  PENGAYAAN

Berikan tugas kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk memahamkan 
kepada siswa yang remidi tentang pengertian rijāl al-ḥadīṡ, syarat-syarat rijāl 
al-ḥadīṡ, ṭabaqah muḥaddiṡīn. (Berilah nilai tambahan bagi siswa yang berhasil 
memahamkan temannya yang remidi).

K.  REMEDIAL

Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasai materi untuk belajar 
kepada siswa yang pengayaan tentang pengertian rijāl al-ḥadīṡ, syarat-syarat rijāl 
al-ḥadīṡ, ṭabaqah muḥaddiṡīn. (Lakukan penilaian kembali dengan memberikan 
soal-soal atau tanya jawab dengan lisan kepada siswa yang remidi (30 menit 
setelah pulang jam pelajaran selesai).

L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA SISWA

Mintalah siswa memperlihatkan lembar kerja remidi yang sudah dinilai kepada 
orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang perkembangan perilaku anaknya setelah 
diremidi. 
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AL-JARḤ WA AT-TA’DĪL

A.  KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR

1.2. Berkomitmen meneladani muḥaddiṡīn. dalam menggunakan prinsip al-jarḥ 
wa at-ta’dīl .

2.2. Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas hadis yang digunakan sebagai 
ḥujjah.

3.2. Memahami al-jarḥ wa at-ta’dīl .

4.2. Memperagakan contoh al-jarḥ wa at-ta’dīl 

2
BAB



16 Ilmu Hadis Kurikulum 2013

C.  INDIKATOR
1.  Menerangkan tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl 

2.  Mengenal sejarah munculnya al-jarḥ wa at-ta’dīl 

3.  Mendemonstrasikan dalil-dalil tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl 

4.  Mengidentifikasi syarat-syarat orang yang pentajrīḥ dan menta’dīl 

5.  Menjelaskan tentang metode ulama dalam pentajrīḥ dan menta’dīl

6.  Menyebutkan urutan al-jarḥ wa at-ta’dīl 

7.  Mengkritisi sanad hadis

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1.  Siswa dapat meneladani kejujuran para muḥaddiṡīn

2.  Siswa bersikap kritis terhadap kualitas hadis yang digunakan sebagai ḥujjah

3.  Siswa dapat memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan ql-jarḥ wa at-
ta’dīl 

4.  Siswa dapat menyebutkan methode ulama dalam pen-tajrīḥ dan menta’dīl

5.  Siswa dapat mendiskripsikan rijāl al-ḥadīṡ yang jarḥ dan yang adil

E.  MATERI POKOK

Disajikan tentang materi :

A.  Pengertian Al-Jarḥ Wa At-Ta’dīl

Al-jarḥ wa at-ta’dīl adalah merupakan ilmu yang  memandang atau 
mengkaji tentang sisi kehidupan dan pribadi periwayat hadis. Pengertian al-jarḥ 
yaitu “terlihatnya sifat atau keadaan seorang periwayat yang menyebabkan 
ditolak atau dilemahkan periwayatannya terhadap suatu hadis”.

Tajriḥ adalah mensifati periwayat dengan sifat-sifat yang menyebabkan 
riwayatnya ditolak. 

At-ta’dīl adalah “menganggap ṣaḥīḥ dengan memberikan sifat yang 
mensucikannya, sehingga tampak keādilannya, dan diterima beritanya”.

Ilmu al-jarḥ wa at-ta’dīl adalah “ilmu pengetahuan yang membahas 
tentang memberikan kritikan adanya aib (cacat) atau memberikan pujian ādil 
kepada seorang periwayat” 



17Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

B.  Dalil yang digunakan mereka adalah:

ْن تُِصيُبوا قَوًْما ِبََهالٍَة َفُتْصبُِحوا 
َ
ِيَن آَمُنوا إِْن َجآَءُكْم فَاِسٌق بِنََبٍإ َفَتبَيَُّنوا أ َها الَّ يُّ

َ
يٰٓا أ

َ َما َفَعلُْتْم نَادِِمَي (الجرات:٦) َ

َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكْم (القرة:٢٨٢) 
ِب َسلََمَة َعْن 

َ
ِد بِْن َعْمرٍو َعْن أ َثَنا َحَّاٌد َعْن ُمَمَّ َثَنا ُموَس بُْن إِْسَمعِيَل َحدَّ َحدَّ

وََسلََّم َفَقاَل  ُ َعلَيْهِ  ّّٰ ِ َصلَّ ا  الَِّبّ
َ َ َذَن 

ْ
ً اْسَتأ نَّ رَُج

َ
ُ َعنَْها أ ّّٰ َعئَِشَة رَِضَ ا

ُخو الَْعِشَيةِ رواه أبو داود
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم بِئَْس أ َ ّٰ الَِّبُّ َصلَّ ا

ِب ُهَريَْرةَ 
َ
ْسلََم َعْن أ

َ
َثَنا اللَّيُْث َعْن هَِشاِم بِْن َسْعٍد َعْن َزيِْد بِْن أ َثَنا ُقَتيَْبُة َحدَّ َحدَّ

َهَذا   ِ ّّٰ ٌن َفَيُقوُل بِئَْس َعبُْد ا َ قُوُل فُ
َ
َهَذا َوَيُقوُل َمْن َهَذا فَأ  ِ َ ّٰ قَاَل نِْعَم َعبُْد ا

َحتَّ َمرَّ َخاِلُ بُْن الَْوِلِد َفَقاَل َمْن َهَذا َفُقلُْت َهَذا َخاِلُ بُْن الَْوِلِد َفَقاَل نِْعَم َعبُْد 
ِ رواه التمذي ّّٰ ِ َخاِلُ بُْن الَْوِلِد َسيٌْف ِمْن ُسُيوِف ا ّّٰ ا

Tujuan pokok dalam mempelajari al-jarḥ wa-ta’dīl adalah:

1. Untuk menghukumi/mengetahui status periwayat hadis

2. Untuk mengetahui kedudukan hadis/martabat hadis, karena tidak mungkin 
mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu al-jarḥ wa-
ta’dīl

3. Mengetahui syarat-syarat periwayat yang maqbūl. Bagaimana keadilannya, 
ke-ḍābiṭ-annya serta perkara yang berkaitan dengannya.

C.  Sejarah munculnya ilmu Al-Jarḥ Wa At-Ta’dīl 

Yaitu yang dimulai penggunaannya pertama kali oleh Nabi Muhammad 
hingga ulama para periwayat hadis.

D.  Cara mengetahui adilnya periwayat yaitu dengan :

a. Keterkenalan diantara ahli hadis, 

b. Dengan pen-ta’dīl-an atau pentajrīhan. Menurut ahli hadis cukup pen-
ta’dīl-an dari satu orang mu’addil atau mujarriḥ. Menurut sebagian 
fuqaha’ harus dua orang mu’addil atau mujarriḥ
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E.  Syarat ulama Al-Jarḥ Wa At-Ta’dīl (ٌح ٌل َو ُمَرِّ (ُمَعِدّ
1. ‘Ādil yaitu muslim, wirā’i, zuhud, taqwa, jujur, menjaga murū'ah, balig, 

berakal sehat.

2. Ḍābiṭ yaitu terpercaya hafalannya, tulisannya, tidak cacat.

3. Mengerti dengan sebab-sebab jarah dan adil

4. Tidak fanatik pada yang dita’dīl atau sentimen pada yang ditajrīh., 

5. Mengenal orang yang dita’dīl atau ditajrīh.

F.  Cara melakukan Al-Jarḥ Wa At-Ta’dīl 

1. Bersikap jujur dan proporsional, 

2. Cermat dalam melakukan penelitian.. 

3. Tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan al-jarḥ wa at-
ta’dīl . 

4. Bersifat global dalam men-ta’dīl dan terperinci dalam mentajrīh. 

G.  Sebab-sebab seorang periwayat dikatakan “al-majrūh ” 

1. Tidak adil .

2. Tidak ḍābiṭ 

3. Tidak menjaga murū'ah .

H.  Tingkatan lafal yang digunakan untuk melakukan Al-jarḥ wa at-ta’dīl 

1. Lafaẓ al-jarḥ 

a. Lafaẓ yang menunjukan penilaian jarḥ yang paling ringan 
kejelekannya. Seperti: fulānun layyinu al-ḥadīṡ, fīhi ṡiqatun, fi 
ḥadīṡihi ḍa’īf dan lain-lain.

b. Lafaẓ yang menunjukkan penilaian lemah terhadap periwayat 
dari segi hafalannya, seperti penegasan tidak ada hujah atau yang 
menyerupainya seperti: ḍa’īfun, lahu manākir dan lain-lain.

c. Lafaẓ yang terang-terangan melarang hadisnya ditulis atau yang 
lainnya. Seperti: ḍa’īfun jiddan, fulānun lā yuktabu hadisuhu dan 
lain-lain.

d. Lafaẓ yang menunjukkan tuduhan berdusta seperti: laisa bi ṡiqqah, 
yaskuru al-ḥadīṡ dan lain-lain.



19Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

e. Lafaẓ yang menunjukkan periwayat disifati berdusta seperti: fulānun 
każżābun, yakżibu, dan lain sebagainya. 

f. Lafaẓ yang menunjukkan keterlaluan berdusta, seperti: fulānun 
akżabu an-nās.

Periwayat yang berada pada dua tingkat pertama (no.1 dan 2), sudah 
tentu tidak dapat dijadikan ḥujjah. hadis mereka ditulis hanya untuk i’tibar. 
Adapun sisanya, diterima juga tidak ditulis untuk dijadikan i’tibar. Karena 
hadis ini tidak kuat dan tidak dapat menguatkan hadis lainnya. 

2. Lafaẓ ta’dīl

a. Lafaẓ yang menunjukkan ṣigat mubālagah (paling puncak) atau atas 
dasar wazan af’ala yang merupakan ṣigat paling tinggi. Seperti fulan 
aṣdaqu ar-rijāl, dan lain-lain 

b. Lafaẓ yang diperkuat dengan satu atau dua sifat dari sifat ṡiqat. 
Seperti: ṡiqatun-ṡiqatun, ṡiqatun-ṡābitun, ṡiqatun-ḥujjatun dan lain-
lain. 

c. Lafaẓ yang menunjukkan pada satu sifat atas ṡiqat tanpa ada penjelas. 
Seperti: ṡiqatun, ḥujjatun.

d. Lafaẓ yang menunjukkan pada ta’dīl tapi tanpa menunjukkan adanya 
ḍābiṭ. Seperti: lā ba`sa bihi.

e. Lafaẓ yang menunjukkan pada dekatnya tajrīḥ. Seperti; fulānun 
syaikhun.

Lafaẓ-lafaẓ pada no.1 dengan no. 3 periwayatnya dapat dijadikan 
ḥujjah, meskipun sebagian dari mereka ada yang lebih kuat dari sebagian 
yang lainnya. Adapun no.4 dan 5 periwayatnya tidak boleh dijadikan 
ḥujjah. Tetapi terkadang hadis mereka ditulis untuk diuji, meskipun 
tingkatan keempat berbeda dengan tingkatan periwayat yang ke 5. 

I.  Pertentangan antara al-jarḥ wa at-ta’dīl :

► Jika dalam pandangan yang sama kemudian bertentangan antara mujarriḥ 
dan mu’addil maka ulama berbeda pendapat tentang mana yang diterima, 
apakah mu’addilnya atau mujarriḥnya:

a) Pendapat Jumhur ahli hadis: menerima yang mentajrīḥ, biarpun 
mu’addilnya lebih banyak dari mujarriḥnya. 
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b) Pendapat kedua : menerima yang menta’dīl jika mu’addilnya lebih 
banyak jumlahnya.

c) Pendapat ketiga : mauqūf , hingga ada yang dirajiḥkan antara mujarriḥ 
dan mu’addil

J.  Kitab-kitab yang berisi tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl 

1. Kitab al-jarḥ wa at-ta’dīl secara umum. 

a. At-tārīkh al-kabīr karya Imam Bukhari (194-256 H).

b. Kitab al-jarḥ wa al-ta’dīl karya Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-
Razi (240-327 H. 

F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan. 

a. Persiapan

1) Ucapkan salam dan berdoa bersama.

2)  Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3)  Sapalah siswa.

4) Sampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

5) Ajaklah siswa untuk merenungi niat membicarakan orang lain, apakah 
untuk merendahkan? Atau untuk pelajaran?

6) Berilah pertanyaan secara komunikatif tentang rijāl al-ḥadīṡ dan syarat-
syaratnya yang mendasari materi materi hari ini tentang al-jarḥ wa at-
ta’dīl. Dimana yang menjadi obyek materi al-jarḥ wa at-ta’dīl adalah 
rijāl al-ḥadīṡ.

7) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

8) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model prediction guide (tebak isi) Ini adalah strategi 
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yang digunakan untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran 
secara aktif dari awal sampai akhir. Dengan strategi ini siswa diharapkan 
dapat terlibat dalam pembelajaran sejak awal pertemuan dan tetap 
mempunyai perhatian ketika Pendidik menyampaikan materi. Selama 
penyampaian materi siswa dituntut untuk mencocokkan prediksi-prediksi 
mereka dengan materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian 
bisa dilanjutkan dengan model PEER LESSONS (Mengajar Sesama 
Teman) Strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan siswa untuk 
mengajarkan materi kepada temannya. Jika selama ini ada pameo yang 
mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan 
mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu 
siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-teman sekelas.

b.  Pelaksanaan 

 Model pertama

Langkah-langkah :

1.  Tentukan topik yang akan disampaikan adalah tentang al-jarḥ wa at-
ta’dīl, sejarah singkat tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl, syarat-syarat pentajrīḥ 
dan penta’dīl, cara-cara para periwayat dalam pentajrīḥ dan menta’dīl, 
serta urutan ungkapan-ungkapan ta’dīl dan tajrīḥ 

2.  Bagilah siswa ke dalam 6 kelompok :

a.  Kelompok 1 : materi pengertian al-jarḥ wa at-ta’dīl kira-kira apa saja 
yang akan dipelajari mengenai al-jarḥ wa at-ta’dīl? 

b.  Kelompok 2 : materi apa saja yang akan dipelajari tentang sejarah 
singkat al-jarḥ wa at-ta’dīl.

c.  Kelompok 3 : materi apa saja yang akan dipelajari tentang syarat-
syarat penta’dīl dan pentajrīḥ.

d.  Kelompok 4 : materi apa saja yang akan dipelajari tentang cara-cara 
periwayat dalam menta’dīl dan pentajrīḥ.

e.  Kelompok 5 : materi apa saja yang akan dipelajari tentang urutan 
ungkapan tajrīh.

f.  Kelompok 6 : materi apa saja yang akan dipelajari tentang urutan 
ungkapan ta’dīl. 
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3.  Mintalah siswa untuk menebak materi sesuai materi yang dibebankan 
kepada kelompok masing-masing tanpa dijelaskan oleh guru.

4.  Amati, dan berikanlah catatan nilai psikomotorik siswa selama siswa 
kerja dalam kelompok-kelompok kecil tersebut 

5.  Mintalah siswa untuk membuat perkiraan-perkiraan itu di dalam 
kelompok kecil dan meminta untuk menuliskan tebakannya di kertas yang 
dikumpulkan 

6.  Sampaikanlah materi pelajaran secara interaktif.

7.  Selama proses pembelajaran, siswa diminta untuk mengidentifikasi 
prediksi mereka yang sesuai dengan materi yang disajikan oleh guru.

8.  Di akhir pembelajaran, tanyakan berapa prediksi mereka yang mengena.

Model kedua

Langkah-langkah :

1. Bagilah siswa menjadi 6 kelompok kecil 

2. Masing-masing kelompok kecil berilah tugas untuk mempelajari satu 
topik materi yaitu:

a.  Kelompok 1 : pengertian al-jarḥ wa at-ta’dīl 

b.  Kelompok 2 : sejarah singkat al-jarḥ wa at-ta’dīl.

c.  Kelompok 3 : syarat-syarat penta’dīl dan pentajrīḥ.

d.  Kelompok 4 : cara-cara periwayat dalam menta’dīl dan pentajrīḥ.

e.  Kelompok 5 : urutan ungkapan tajrīh.

f.  Kelompok 6 : urutan ungkapan ta’dīl. 

3. Mintalah setiap kelompok untuk menyiapkan strategi untuk menyampaikan 
materi kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak 
menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan

4. Buatlah beberapa saran seperti:

♦ Menggunakan alat bantu visual

♦ Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan

♦ Menggunakan contoh-contoh yang relevan
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♦ Melibatkan siswa (kawan) dalam proses pembelajaran melalui diskusi, 
permainan, quiz, studi kasus dll

♦ Memberi kesempatan yang lain untuk bertanya

5. Berilah mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam maupun 
diluar kelas

3.  Mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari tugas 
mereka

4.  Berikanlah penjelasan tambahan dan penguatan tentang sifat-sifat orang 
yang tidak bisa diterima beritanya, dan orang-orang yang bisa diterima 
riwayatnya dengan meminta siswa untuk membandingkan antara sifat 
temannya dengan sifat rijāl al-ḥadīṡ

5.  Simpulkan bersama siswa tentang intisari dari pelajaran tentang al-Jarḥ 
wa at-ta’dīl.

6. Pada kolom “Uji Kompetensi”, mintalah siswa untuk merasakan, dan 
mengkomunikasikan dengan teman-temannya dalam menjawab soal.

c.  Penutup

1.  Mintalah siswa untuk memberikan tanggapan diskripsi pada kolom 
“Penilaian sikap” di buku siswa

2.  Berikan tugas kepada siswa untuk mencari satu nama muḥaddīṡ, sumber 
pencarian (dari salah satu kitab hadis as-sittah), analisis, dan penentuan 
menurut siswa bisa diterima atau tidak hadis yang diriwayatkan darinya 
pada kolom “Tugas” di buku siswa.

Catatan:

Pencapaian karakter yang meyakini informasi/hadis serta selektif dalam 
menerima informasi/hadis sebagai siswa perlu ditunjang oleh program 
pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan hadis 

• menerangkan makna kandungan hadis

• mencari sumber hadis dari kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang ṣaḥīḥ

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.



24 Ilmu Hadis Kurikulum 2013

G.  SOAL-SOAL

Berikan soal-soal ini agar dikerjakan oleh siswa secara mandiri, untuk mengambil 
nilai kognitif siswa. 

Soal Pilihan Ganda

1. Ilmu al-jarḥ wa at-ta’dīl termasuk cabang ilmu.....

a.  tasawuf   

b.  hadis riwayat  

c.  rijāl al-ḥadīṡ

d.  musṭalahul ḥadīṡ  

e.  sanad

2. Dibawah ini yang bukan termasuk dalil dibolehkannya al-jarḥ wa at-ta’dīl 
adalah.....

a. (الجرات:٦) إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبٍإ َفَتبَيَُّنوا
b. (القرة:٢٨٢) َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكْم
c. ِ ّٰ َ َعْهِد رَُسوِل ا َ ِسهِ 

ْ
َصابَُه ُجْرٌح ِف َرأ

َ
ً أ نَّ رَُج

َ
أ

d. ُخو الَْعِشَيةِ رواه أبو داود
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم بِئَْس أ ّٰ قَاَل الَِّبُّ َصلَّ ا

e. رواه التمذي ِ ّٰ ِ َخاِلُ بُْن الَْوِلِد َسيٌْف ِمْن ُسُيوِف ا ّٰ قَاَل نِْعَم َعبُْد ا
3. Syarat mu’addil dan mujarriḥ adalah sebagai berikut, kecuali.....

a.  ḍābiṭ dan adil 

b.  tahu sebab al-Jarḥ dan adil

c.  mengenal orang yang ditajrīh atau dita’dīl

d.  tidak fanatik pada yang dita’dīl dan sebaliknya.

e.  tidak berlebihan dalam mentajrīh

4. Dibawah ini adalah cara-cara periwayat dalam mentajrīh dan menta’dīl, 
kecualai.....

a.  jujur dan proporsional  

b.  Cermat dalam membahas

c.  mematuhi kesopanan  

d.  Menjaga rahasia periwayat

e.  Global dalam menta’dīl dan detail dalam mentajrīh
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5. Dibawah ini adalah sebab-sebab ditolaknya periwayat (sebab-sebab al-Jarḥ), 
kecuali.....

a.  sendirian dalam meriwayatkan 

b.  jahālah bi aḥwāli ruwāt 

c.  fahsyu al-galaṭ   

d.  mukhālafah aṡ-ṡiqah  

e.  bid’ah

6. Kata-kata tajrīh yang paling membuat periwayat menjadi tidak diterima sama 
sekali hadisnya adalah.....

a.  lā yus’alu hadīṡuhu  

b.  Fulān akżabu an-nās

c.  ḍa’īfun   

d.  laisa bi aṡ-ṡiqah  

e.  fulān layyinu

7. Imam Syafi’i berkata “kalau bukan karena Syu’bah di Iraq tidak mengetahui 
hadis”. Ungkapan Syafi’i ini termasuk....

a.  al-jarḥ    

b.  al-adl   

c.  at-tajrīḥ 

d.  at-ta’dīl   

e.  al-jarḥ wa ta’dīl

8. “Luka yang memungkinkan mengeluarkan darah”. Ini adalah definisi menurut 
bahasa untuk istilah.....

a.  al-jarḥ    

b.  al-adl   

c.  at-tajrīh 

d.  at-ta’dīl   

e.  al-jarḥ wa ta’dīl

9. Kata-kata tajrīh yang paling ringan yang mendekati ta’dīl adalah.....

a.  layyinun   

b.  akżabu an-nās  

c.  ḍa’īfun 
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d.  laisa bi ṡiqah   

e.  lā yus’alu ḥadīṡuhu

10. “Ma’rifatu rijāl ” adalah kitab tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl yang pertama kali 
ditulis yaitu antara tahun 158-233 H. Penulisnya adalah....

a.  Bukhari   

b.  Mālik   

c.  Az-Zuhry 

d.  Yahya bin Ma’in  

e.  Ahmad bin Hanbal

Soal Uraian

1.  Jelaskan cara mengetahui adilnya seorang periwayat!

2.  Sebutkan urutan tajrīh!

3.  Sebutkan sebab-sebab al-jarḥ !

4.  Tulislah kata-kata ta’dīl yang paling ringan mendekati tajrīh!

5.  Bagaimana cara menentukan jika ada ungkapan tajrīh terhadap seorang rijāl 
dan ada ungkapan ta’dīl terhadap seorang rijāl yang sama?

PENILAIAN SIKAP

Setelah siswa memahami uraian mengenai al-jarḥ wa ta’dīl mintalah agar 
siswa memberi tanda pada kolom dibawah ini untuk diambil nilai afektif siswa. 

No. Perilaku Yang Diamati Snagat Setuju Setuju Tidak Setuju Alasan

1.
Aminah berjanji akan datang 
kerumah kita, namun dia tidak 
datang.

2.

Dalam suasana pemilihan ketua 
kelas ada yang mengusulkan 
si A sebagai calon ketua, lalu 
Ahmad mengatakan “si A tidak 
jujur”.

3.

Pak Joko merekomendasikan 
muridnya untuk ikut bergabung 
dalam lomba olimpiade karena 
dianggap paling menguasai 
materi pelajarannya
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4.

Ada dua komentator terhadap 
satu orang periwayat. komentar 
Imam Bukhari “orang ini saya 
tidak pernah menemukan 
kebohongannya”. Yang satu 
lagi Imam Muslim “orang ini 
sering bohong”. Si Badrun 
memilih pendapat Imam 
Bukhari karena dia lebih ṡiqah

5.

Si “B” adalah pemarah dan 
pembohong. Tono mengatakan 
“wah.. si B itu suka pemarah 
dan pembohong”. 

 

H.  PENILAIAN

1.  Guru melakukan penilaian siswa dalam kegiatan psikomotorik siswa dari 
kolom “Mengkomunikasikan” dibuku siswa

No. Nama siswa

Aspek yang
dinilai Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

1) Ketepatan menyampaikan tugas yang diberikan oleh guru pada setiap 
kelompok.

a.  Jika kelompok tersebut dapat menyampaikan prediksi secara tepat 
dan atau pertanyaan / penentangan / dukungan / memberikan contoh 
materi tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl secara tepat dan sempurna, skor 
1,33.

b.  Jika kelompok tersebut dapat menyampaikan prediksi secara tepat dan 
atau pertanyaan / penentangan / dukungan / memberikan contoh materi 
tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl secara tepat dan sempurna, skor 1,20.

c. Jika kelompok tersebut dapat menyampaikan prediksi secara tepat dan 
atau pertanyaan / penentangan / dukungan / memberikan contoh materi 
tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl  secara tepat dan sempurna, skor 1,10.
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2) Keaktifan dalam mengikuti pelajaran.

a.  Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b.  Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c.  Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 1,10.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

a.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 1,33.

b.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 1,25

c.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 1,20.

d.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 1,10.

2.  Guru memberikan penilaian kognitif siswa dari kolom “Uji Kompetensi” 
dibuku siswa

Skor penilaian sebagai berikut:

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,25 (maksimal 10 x 0,25 = 2,50)

b)  Uraian: 

Rubrik Penilaian

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a. Jika siswa dapat menuliskan cara-cara mengetahui adilnya 
periwayat dengan sangat lengkap dan sempurna, skor 0,30.

b. Jika siswa dapat menuliskan cara-cara mengetahui adilnya 
periwayat dengan kurang lengkap, skor 0,20.

c. Jika siswa dapat menuliskan cara-cara mengetahui adilnya 
periwayat dengan tidak lengkap, skor 0,10.

0,30

2

a. Jika peserta didik dapat menuliskan urutan tajrīh dengan sangat 
lengkap dan sempurna, skor 0,30.

b. Jika peserta didik dapat menuliskan urutan tajrīh dengan 
kurang lengkap, skor 0,20.

c. Jika peserta didik dapat menuliskan urutan tajrīh dengan tidak 
lengkap, skor 0,10.

0,30
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3

a. Jika siswa dapat menuliskan sebab-sebab al -jarḥ dengan 
sempurna, skor 0,30.

b. Jika siswa dapat menuliskan sebab-sebab al -jarḥ dengan tidak 
sempurna, skor 0,20.

c. Jika siswa tidak dapat menuliskan sebab-sebab al -jarḥ, skor 
0,10.

0,30

4

a. Jika siswa dapat mengidentifikasi kata-kata ta’dīl yang paling 
ringan dengan sempurna, skor 0,30.

b. Jika siswa dapat mengidentifikasi kata-kata ta’dīl yang paling 
ringan dengan tidak sempurna, skor 0,20.

c. Jika siswa t i dak  dapat mengidentifikasi kata-kata ta’dīl yang 
paling ringan, skor 0,10.

0,30

5

a. Jika siswa dapat menentukan jika ada ungkapan tajrīh 
terhadap seorang rijāl dan ada ungkapan ta’dīl terhadap 
seorang rijāl yang sama dengan tepat, skor 0,30.

b. Jika siswa dapat menentukan jika ada ungkapan tajrīh 
terhadap seorang rijāl dan ada ungkapan ta’dīl terhadap 
seorang rijāl yang sama dengan tidak tepat, skor 0,20.

c. Jika siswa t i dak  dapat menentukan jika ada ungkapan 
tajrīh terhadap seorang rijāl dan ada ungkapan ta’dīl terhadap 
seorang rijāl yang sama, skor 0,10.

0,30

Jumlah skor 1,50

3.  Guru melakukan penilaian sikap siswa dari kolom “Penilaian sikap” dibuku 
siswa.
Nilai = Jumlah nilai skor yang diperoleh x 100

Jumlah skor maksimal

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.

Aspek dan rubrik penilaian

1.  Sikap yang mengambil pelajaran hikmah dari pembelajaran tentang al-
jarḥ wa at-ta’dīl  yang diketahui melalui kolom “PENILAIAN SIKAP” 
dibuku siswa.

No 1. Jika tidak setuju, skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika sangat setuju 
skor 0,10
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No.2. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 3. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 4. Jika tidak setuju, skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika sangat setuju 
skor 0,10

No.5. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,20, jika tidak setuju 
skor 0,10.

Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian no 1 = 1,33

2. Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan prilaku 
sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berpilaku sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 
1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,10

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,05.

3.  Perhatian siswa terhadap materi yang sedang dipelajari

a.  Jika siswa perhatian dengan materi al-jarḥ wa at-ta’dīl  ditunjukkan 
dengan pertanyaan, komentar, kritikan, terhadap materi, skor 1,33. 

b.  Jika siswa perhatian dengan materi al-jarḥ wa at-ta’dīl  dengan pasif, 
namun memiliki tambahan catatan, skor 1,20.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi al-jarḥ wa at-ta’dīl  dengan pasif, dan 
tidak memiliki tambahan catatan, skor 1,10.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi al-jarḥ wa at-ta’dīl , skor 1,05.

4.  Guru melakukan penilaian kedisiplinan dan tanggungjawab siswa terhadap 
tugas dari kolom “Tugas” dibuku siswa
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Skor penilaian sebagai berikut:

1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00.

2. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,50.

3. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 
2,50.

I.  KUNCI JAWABAN

UJI KOMPETENSI

A. Pilihan Ganda

1. C

2. C

3. E

4. D

5. A

6. B

7. D

8. A

9. A

10. D

B.  Uraian.

1.  Cara mengetahui adilnya periwayat:

a. Keterkenalan diantara ahli hadis, seperti: Malik bin Anas, Sufyan aṭ-
Ṭauri, Syu’bah bin al-Ḥujjāj, Ahmad bin Ḥanbal dll.

b. Dengan penta’dīlan atau pentajrīḥan. Menurut ahli hadits cukup 
penta’dīlan dari satu orang mu’addil atau mujarriḥ. Menurut sebagian 
fuqaha’ harus dua orang mu’addil atau mujarriḥ
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2.  Urutan Lafaż al-jarḥ

1.  Menilai lunak atau rendah dan hal ini menunjukkan yang paling 
ringan kejelekannya. Seperti: fulānun layyinu al-ḥadīṡ, fīhi ṡiqatun, fi 
ḥadīṡihi ḍa’īf dan lain-lain.

2. Sesuatu yang ditegaskan dengan tidak ada hujah atau yang 
menyerupainya seperti: ḍa’īfun, lahu manākir dan lain-lain.

3.  Lafaẓ yang terng-terangan melarang hadisnya ditulis atau yang 
lainnya. Seperti: ḍa’īfun jiddan, fulānun lā yuktabu ḥadīṡuhu dan 
lain-lain.

4.  Lafaẓ yang menunjukkan tuduhan berdusta seperti: laisa bi ṡiqqah, 
yaskuru al-ḥadīṡ dan lain-lain.

5.  Lafaẓ yang menunjukkan periwayat disifati berdusta seperti: fulānun 
każābun, yakżibu, dan lain sebagainya. 

6.  Lafaẓ yang menunjukkan keterlaluan berdusta, seperti: fulānun 
akżabu an-nās.

Periwayat yang berada pada dua tingkat pertama (no.1 dan 2), sudah 
tentu tidak dapat dijadikan ḥujjah. Hadis mereka ditulis hanya untuk 
i’tibar. Adapun sisanya, diterima juga tidak ditulis untuk dijadikan i’tibar. 
Karena hadis ini tidak kuat dan tidak dapat menguatkan hadis lainnya. 

3.  Ketidakabsahan dan tertolaknya periwayatan disebabkan karena :

1.  Tidak adil maksud adil adalah (Islam, balig/tamyiz, berakal sehat) 
sebab dikatakan tidak adil adalah: bohong, muttahamun bi al-każbi 
(dianggap bohong), fasiq, bid’ah, jahalah bi aḥwāli ruwāt.

2. Tidak ḍābiṭ maksud ḍābiṭ adalah kuat menjaga hafalan atau tulisannya 
sekiranya dibutuhkan hadisnya bisa menyampaikan secara langsung. 
Orang yang tidak ḍābiṭ disebabkan karena: faḥsyu al-galaṭ, su’u al-
hifẓi, gaflah, kaṡratu al-auhām, dan mukhālafatu ṡiqāt 

3.  Tidak menjaga muru’ah dalam arti tidak berakhlakul karimah.

4. Lafaẓ yang menunjukkan pada dekatnya tajrīh. Seperti; fulānun 
syaikhun

5. jika ada pertentangan antara penta’dīl dan pentajrīḥ maka sikap kita 
adalah:.
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▶ Jika ada periwayat dulunya fasik kemudian taubat : 

orang yang mengenal ketika masih fasik menganggapnya 
al-jarḥ, dan orang yang mengenal ketika sudah taubat 
menganggapnya adil. (seperti ini tidak bertentangan).

▶ Jika ada periwayat tidak ḍābiṭ fī al-ḥifżi dan ḍābiṭ fī al-kitābah: 

Orang yang pernah melihat kesalahan hadisnya karena 
ia meriwayatkan dari hafalannya, maka menganggapnya al-
jarḥ . Dan orang yang melihat keṣaḥīḥan haditsnya karena ia 
meriwayatkan dari tulisannya maka menganggapnya adil . (seperti 
ini tidak bertentangan). 

▶ Namun jika dalam pandangan yang sama kemudian bertentangan 
antara mujarriḥ dan mu’addil maka ulama berbeda pendapat 
tentang mana yang diterima, apakah mu’addilnya atau 
mujarriḥnya:

a) Pendapat Jumhur ahli hadis: menerima yang mentajriḥ, 
biarpun mu’addilnya lebih banyak dari mujarriḥnya. 

b) Pendapat kedua : menerima yang menta’dīl jika mu’addilnya 
lebih banyak jumlahnya.

c) Pendapat ketiga : mauqūf , hingga ada yang dirājiḥkan antara 
mujarriḥ dan mu’addil

C. Penilaian sikap

Kunci tanggapan yang benar dari kolom “Penilaian sikap” adalah sebagai 
berikut:

No 1. tidak setuju

No.2. sangat setuju 

No 3. sangat setuju 

No 4. tidak setuju, 

No.5. sangat setuju 

D.  Tugas.

Kebijakan guru.



34 Ilmu Hadis Kurikulum 2013

J.  PENGAYAAN

Berilah tugas tambahan kepda siswa yang sudah menguasai materi untuk 
menghafalkan lafaz-lafaz jarḥ dan ta’dīl sekaligus menerangkan fungsinya di 
depan kelas.

K.  REMEDIAL

Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasai materi untuk mempelajari 
materi tentang al-jarḥ wa at-ta’dīl kepada teman atau kepada guru diluar kelas 
atau dirumah, dan tagihlah siswa tersebut untuk menerangkan materi yang diminta 
oleh guru pada pertemuan berikutnya.

L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Mintalah siswa untuk membuktikan proses belajarnya dengan mengisi kolom 
berikut ini:

No Proses 
belajar

Sumber 
belajar

Waktu 
belajar

Hasil 
belajar

Tandatangan 
guru 

Tandatangan 
orang tua

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang bagaimana siswa dirumah melakukan 
proses belajar materi al-jarḥ wa at-ta’dīl . 
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PEMBAGIAN HADIS 
DARI SEGI KUANTITAS 
SANAD

A. KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR

1.1. Menghayati nilai-nilai mempelajari pembagian hadis berdasarkan kuantitas 
sanad.

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan kitab hadis.

2.3. Memiliki perilaku demokratis sebagai implementasi pembagian hadis dari 
segi kuantitas sanad 

3.3. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis mutawātir.

3.4. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis aḥād.

3
BAB
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4.3. Menghafalkan macam-macam hadis dari segi kuantitas sanad.

4.4. Memperagakan sanad hadis mutawātir dan aḥād

 

C.  INDIKATOR 

1. Menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas sanad.

2.  Menjelaskan pengertian mutawātir, dan aḥād

3.  Mengidentifikasi pembagian mutawātir dan aḥād

4.  Mendemonstrasikan contoh-contoh hadis mutawātir dan aḥād

5.  Menjelaskan kedudukan hadis mutawātir dan aḥād

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari pembelajaran 
tentang pembagian hadis dari segi kuantitas sanad.

2.  Siswa terbiasa selektif dalam memanfaatkan kitab hadis

3.  Siswa dapat memahami hadis mutawātir dan aḥād

4.  Siswa dapat menyebutkan pembagian hadis mutawātir beserta definisinya

5.  Siswa dapat menyebutkan pembagian hadis aḥād beserta definisinya

6.  Siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis dari segi kuantitas sanad.

7.  Siswa dapat mendiskripsikan sanad hadis mutawātir dan aḥād

E.  MATERI POKOK

Materi pokok dalam bab ini disajikan sebagai berikut:

I.  Hadis mutawātir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang 
tidak mungkin sepakat dalam kebohongan mulai awal sanad hingga akhir 
sanad dan sandaran beritanya indrawi.

1. Pengertian hadis mutawātir 

2.  Syarat-syarat hadis mutawātir yaitu diriwayatkan oleh orang banyak, tidak 
mungkin sepakat berdusta, di setiap tingkatan sanad, dengan sandaran 
berita indrawi.
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3.  Klasifikasi hadis mutawātir 

a.  Hadis mutawātir lafẓi yaitu lafaz dan maknanya mutawātir

b.  Hadis mutawātir ma’nawy yaitu lafaznya tidak mutawātir tapi 
maknanya mutawātir.

c.  Mutawātir ‘amaly yaitu lafaz dan maknanya tidak mutawātir namun 
diamalkan oleh banyak orang disetiap tingkatan sanad. 

4.  Kedudukan hadis mutawātir yang dapat memberikan pengetahuan yang 
pasti kebenarannya.

5.  Buku yang ditulis tentang hadis mutawātir: dalam sub bab ini disajikan 
judul-judul buku sekaligus pengarang dan isi buku secara global.

.

II.  Hadis Aḥād

1. Pengertian hadis aḥād yaitu hadis yang jumlah periwayatnya tidak 
memenuhi syarat mutawātir

2. Klasifikasi hadis aḥād

a. Hadis masyhūr yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih 
belum sampai derajat mutawātir

b. Hadis ‘azīz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rijāl di salah 
satu dari tingkatan sanad

c. Hadis Garīb yaitu hadis yang hanya diriwayatkan satu orang rijāl al-
ḥadīṡ di salah satu dari tingkatan sanad.

1) Hadis gharīb muṭlaq yaitu yang gharībnya ditingkatan sahabat/
tabi'in

2) Hadis Garīb nisbi yaitu yang garibnya setelah tingkatan sahabat/
tabi'in. Garib nisbi terbagi menjadi 3 pengertian:

a) Sendiriannya seorang ṡiqah 

b) Sendiriannya periwayat tertentu dari syekh tertentu.

c) Sendiriannya periwayat suatu kota tertentu.

3. Kedudukan hadis aḥād hanya menghasilkan pengetahuan yang ẓanni 
(belum pasti dari nabi)
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F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan.) 

a. Persiapan

1) Ucapkan salam dan berdoa bersama.

2)  Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3)  Sapalah siswa.

4)  Ajaklah siswa untuk merenungi ayat tentang “jika mendapat satu berita 
dari seorang munafik maka lakukanlah tabayun”

5)  Sampaikanlah kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

6)  Ajaklah siswa untuk mengamati gambar tentang sanad yang jumlahnya 
banyak disetiap ṭabaqah dan yang jumlahnya sedikit disetiap ṭabaqah 
sanad.

7)  Mintalah siswa untuk komentar, tanya, respon atas hasil melihat gambar.

8)  Ajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi al-jarḥ wa at-ta’dīl  
dan syarat rijāl al-ḥadīṡ yang mendasari materi pembagian hadis dari segi 
kuantitas rijāl di setiap ṭabaqah. 

9) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

10) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model TEKS ACAK. Strategi ini sangat baik digunakan 
untuk materi yang sifatnya pembagian yang banyak jenisnya, seperti 
pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Kemudian bisa dilanjutkan 
dengan model QUESTIONS STUDENTS HAVE (pertanyaan siswa). 
Teknik ini merupakan teknik yang tidak menakutkan yang dapat dipakai 
untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa. Teknik ini menggunakan 
elisitasi dalam memperoleh partisipasi siswa secara tertulis.
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b.  Pelaksanaan 

Model pertama langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tentukan bacaan bab pembagian hadis dari segi jumlah periwayatnya:

a.  definisi mutawātir, syarat mutawātir, mutawātir lafẓi, ma’nawi, 
amali, contoh masing-masing.

b.  definisi aḥād, masyhūr, azīz, gharīb muṭlaq, gharīb nisbi, dan contoh 
masing-masing.

c.  kedudukan hadis mutawātir dan aḥād 

2. Potong istilah-istilah tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan bisa 
dilakukan sebagai berikut:

1.  istilah mutawātir, mutawātir lafẓi, mutawātir ma’nawi, mutawātir 
amali, aḥād, masyhūr, azīz, gharīb muṭlaq, gharīb nisbi. 

2.  pengertian mutawātir, mutawātir lafẓi, mutawātir ma’nawi, mutawātir 
amali, aḥād, masyhūr, azīz, gharīb muṭlaq, gharīb nisbi.

3.  syarat mutawātir, 

4.  contoh mutawātir, mutawātir lafẓi, mutawātir ma’nawi, mutawātir 
amali, aḥād, masyhūr, azīz, gharīb muṭlaq, gharīb nisbi.

5.  kedudukan mutawātir, aḥād, 

6.  contoh kitab hadis mutawātir, aḥād. 

3. Bagilah siswa menjadi 8 kelompok kecil

4. Bagikan potongan-potongan kepada kelompok secara acak dan merata 
dan di satu kelompok dipastikan masing-masing potongannya dapat 
dijodohkan. 

5. Berikan tugas kepada siswa untuk menyusun bacaan sehingga sesuai 
dengan bacaan dibuku siswa.

6. Pelajari teks bacaan dengan siswa dengan cara yang anda kehendaki

Model kedua langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.  Bagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos) kepada siswa minta 
setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang berkaitan 
dengan definisi mutawātir, syarat mutawātir, mutawātir lafẓi, ma’nawi, 
amali, contoh masing-masing, definisi aḥād, masyhūr, azīz, gharīb muṭlaq, 
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gharīb nisbi, dan contoh masing-masing, kedudukan hadis mutawātir dan 
aḥād (tidak perlu menuliskan nama)

2. Setelah semua selesai membuat pertanyaan, mintalah masing-masing 
siswa untuk memberikan kepada teman disamping kirinya. Dalam hal ini 
jika posisi duduk siswa adalah lingkaran, nantinya akan terjadi gerakan 
perputaran kertas searah jarum jam. Jika posisi duduk berderet, sesuaikan 
dengan posisi mereka asalkan semua siswa dapat giliran untuk membaca 
semua pertanyaan dari teman-temanya.

3.  Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, mintalah siswa 
untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu juga ingin dia 
ketahui jawabannya, maka dia harus memberi tanda centang (), jika 
tidak berikan langsung kepada teman di samping kirinya lagi

4.  Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, mintalah siswa 
untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Pada saat ini 
guru mencari pertanyaan yang mendapat tanda centang paling banyak 
untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari yang paling banyak.

5.  Beri respon kepada pertanyaan–pertanyaan tersebut dengan: 

a)  siswa mendiskusikan jawabannya

b)  guru memberikan jawaban langsung secara singkat, 

b)  memberi kesempatan siswa lain untuk menjawab, 

c)  menunda jawaban sampai pada waktu yang tepat atau waktu 
membahas topik tersebut, 

d)  menjelaskan bahwa pelajaran ini tidak akan sampai membahas 
pertanyaan siswa tersebut. Jawaban secara pribadi dapat diberikan di 
luar kelas

6.  Jika waktu cukup, minta siswa untuk membacakan pertanyaan yang dia 
tulis hingga pertanyaan yang tidak mendapatkan centang sekalipun. Dan 
mintalah yang tidak mencentangnya untuk menjawab.

7.  Kumpulkan semua kertas, besar kemungkinan ada pertanyaan- pertanyaan 
yang akan anda jawab pada pertemuan berikutnya.

8.  Bersama siswa simpulkan intisari dari pelajaran tersebut dan bandingkang 
dengan rangkuman yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom 
“Rangkuman”.
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9.  Pada kolom “Uji Kompetensi” dibuku siswa, mintalah siswa untuk 
mengerjakan soal uji kompetensi.

c.  Penutup 

1.  Mintalah siswa untuk memberikan penilaian pada diskripsi yang tertulis 
di kolom “Penilaian sikap” dibuku siswa.

2.  Berikan tugas kepada siswa untuk mencari satu satu contoh hadis 
mutawātir, masyhūr, azīz, dan gharīb, serta sebab-sebabnya, dan hukum 
mengamalkannya, sumber pencarian (dari salah satu kutub as-sittah/
Internet/perpustakaan, dll), pada kolom “Tugas” dibuku siswa.

Catatan:

a.  Pencapaian karakter yang meyakini, menghayati, hadis yang benar dan 
terpercaya sebagai sumber hukum Islam, sebagai siswa perlu ditunjang 
oleh program pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan contoh-contoh hadis yang mutawātir.

• menerangkan makna kandungan hadis yang dihafal

• mencari bukti otentik dari sumber kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang benar

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.

Catatan 

1. Jika kelas terlalu besar sehingga akan memakan waktu yang banyak untuk 
dapat memutar kertas, pecahlah siswa menjadi kelompok-kelompok yang 
lebih kecil kemudian ikuti intruksi seperti diatas. Atau dapat juga dengan 
mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa diputar kemudia 
beberapa pertanyaan secara acak

2. Dari pada menuliskan pertanyaan, siswa diminta menuliskan harapan dan/ 
atau perhatian terhadap pelajaran/lainnya.

 

G.  SOAL-SOAL

Berikan soal ini kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri untuk 
mengambil nilai kognitif siswa
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Soal Pilihan Ganda

1. Pengertian Mutawātir menurut bahasa adalah……….

a.  Banyak  

b.  Berturut-turut 

c.  Baik

d.  Benar  

e.  Sambung

2. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih disalah satu tingkatan sanad 
dan belum mencapai derajat hadis mutawātir disebut....

a. Masyhūr   

b.  Azīz   

c.  Mutawātir

d.  Garīb nisbi  

e.  Mutawātir lafẓi

3. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut kebiasaan tidak 
mungkin sepakat berdusta, disetiap tingkatan sanad disebut.....

a. Masyhūr   

b.  Azīz   

c.  Mutawātir

d.  Garīb nisbi  

e.  Mutawātir lafẓi

 َمْقَعَدهُ ِمَن الَّارِ .4
ْ
أ َّ ُمَتَعّمًِدا فَلَْيتََبوَّ َ َ .....ini adalah contoh hadis َمْن َكَذَب 

a. Masyhūr   

b. Garīb  

c.  Mustafiḍ

d.  Mutawātir lafẓi 

e.  Mutawātir ma'nawi

5. ِ ..ini adalah contoh hadis قَاَل الَِّبُّ الُمْسلُِم َمْن َسلَِم الُْمْسلُِمْوَن ِمْن لَِسانِهِ َو يَِده

a. Masyhūr   

b.  Garīb  

c.  Mustafiḍ



43Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

d.  Mutawātir lafẓi 

e.  Mutawātir ma'nawi 

6. Keutamaan hadis mutawātir dibandingkan hadis lainnya adalah...

a.  Menghasilkan keyakinan yang pasti bahwa hadis dari Nabi

b.  Menghasilkan pengetahuan yang banyak

c.  Menghasilkan hadis yang ṣaḥīḥ 

d.  Menghasilkan pengetahuan yang luas tentang sanad hadis

e.  Menghasilkan hadis yang bisa dijadikan menjadi ḥujjah

7. Hadis yang diriwayatkan oleh rijāl yang sendirian dalam suatu ṭabaqah sanad 
selain ṭabaqah sanad yang pertama disebut...

a.  Masyhūr   

b.  Azīz   

c.  Mutawātir

d.  Garīb nisbi  

e.  Garīb Nisbi

8. Hadis dilihat dari segi jumlah sanad menjadi dua yaitu hadis mutawātir dan 
aḥād. hadis Aḥād dibagi lagi menjadi....

a.  2 macam  

b.  3 macam  

c.  4 macam

d.  5 macam  

e.  6 macam

ْجَعِْيَ .9
َ
أ الَّاِس  َو  َوَلِهِ  َو  َواِلِهِ  ِمْن  إَِلْهِ  َحبَّ 

َ
أ ُكْوَن 

َ
أ َحتَّ  َحُدُكْم 

َ
أ يُْؤِمُن   َ  ini adalah 

contoh hadis....

a. Masyhūr   

b.  Azīz   

c.  Mutawātir

d.  Garīb nisbi  

e.  Garīb Mutlaq

10. Dibawah ini adalah syarat-syarat hadis mutawātir, kecuali....

a.  Diriwayatkan oleh orang banyak
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b.  Tidak mungkin sepakat dalam kebohongan

c.  Sanadnya harus sambung berturut-turut

d.  Sandaran beritanya harus indrawi

e.  Terjadinya disemua tingkatan sanad

11. Dibawah ini adalah pembagian hadis Garīb, kecuali....

a.  Garībnya penduduk suatu kota

b.  Garībnya seorang ṡiqah

c.  Sendiriannya periwayat dari seorang syekh.

d.  Garībnya seorang rijāl al-ḥadīṡ dari syekh tertentu

e.  Anehnya tingkah laku rijāl dalam meriwayatkan hadis.

12. Perhatikan hadis dibawah ini!
َ ُمنَْتَهاهُ ِ َ الِْكْذِب َعْن ِمثْلِهِ إ َ َ ُيْمِكُن ِفْ الَعاَدةِ تََواُطُؤُهْم   َما َرَواهُ َجٌْع 
Arti yang bergaris bawah adalah....

a.  Sepakat berbohong  

b.  Sengaja berbohong

c.  Menyampaikan hadis yang bohong 

d.  disetiap tingkatan sanad

e.  Sekelompok orang banyak

13. hadis Garīb yang keGarībannya ditingkat pertama adalah....

a.  Garīb mutlaq   

b.  Garīb nisbi

c.  Garībnya penduduk suatu kota  

d.  Garībnya seorang ṡiqah 

e.  Garībnya seorang rijāl al-ḥadīṡ dari rijāl al-ḥadīṡ tertentu.

14. Jika ada hadis yang sanadnya banyak, namun diṭabaqah tabi’īn semua tabi’īn 
tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali seorang tabi’īn. hadis 
semacam ini disebut.....

a.  Garīb mutlaq   

b.  Garīb nisbi

c.  Garībnya penduduk suatu kota  

d.  Garībnya seorang ṡiqah 

e.  Garībnya seorang rijāl al-ḥadīṡ dari rijāl al-ḥadīṡ tertentu
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15. Jumlah rawi hadis ‘azīz adalah……..

a. 1 Rawi 

b. 2 Rawi 

c. 3 Rawi 

d. 4 Rawi

e. 5 Rawi

Soal Uraian

1. Tulislah satu contoh hadis Garīb nisbi dan jelaskan kenapa dianggap hadis 
Garīb nisbi!

2. Hadis tentang sifat wudlunya nabi, bahwa nabi tidak mengusap rambut dari 
sisa tangannya adalah contoh hadis apa? Jelaskan alasannya!

3. Jelaskan perbedaan hadis mutawātir dan hadis aḥād dari segi jumlah 
periwayatnya!

4. Perhatikan hadis nabi berikut:

لَِسانِهِ  ِمْن  الُْمْسلُِمْوَن  َسلَِم  َمْن  اَلُْمْسلُِم   : وََسلََّم  َعلَيْهِ   ُ ّٰ ا َصلَّ   ِ ّٰ ا رَُسْوُل  قَاَل 
َوَيِدهِ. (رواه الخارى ومسلم)

Kanapa hadis diatas disebut hadis masyhūr ? Jelaskan alasannya!

5. Hadis garīb muṭlaq, adalah hadis yang garībnya ditingkat pertama. Apa yang 
dimaksud tingkat (ṭabaqah) pertama? Jelaskan!

PENILAIAN SIKAP

Setelah siswa memahami uraian mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas 
sanad, mintalah siswa agar mengamati dan memberikan tanda pada kolom dibawah 
ini!

No. Perilaku Yang Diamati Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju Alasan

1.

Ada satu orang ṡiqah memberi informasi, 
dan tiga orang tidak ṡiqah semua memberi 
informasi, Anton lebih memilih informasi 
yang dari satu orang
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2. Shalat berjamaah lebih baik dari shalat 
sendirian

3. Belajar bersama lebih sulit karena 
kemungkinannya saling mengganggu

4.
Puasa bulan ramadlan lebih tidak terasa 
dari pada puasa sunnah yang lainnya, 
karena dilakukan oleh orang banyak

5.

Semakin banyak siswanya, sebuah 
sekolahan semakin mendapat kepercayaan 
dari masyarakat untuk mendaftarkan 
anaknya. 

H.  PENILAIAN

1).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan psikomotorik siswa dari kolom 
“Mengkomunikasikan” di buku siswa.

No. Nama siswa

Aspek yang
dinilai Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

1) Kualitas pertanyaan.

Dengan ilustrasi jumlah siswa 20 satu kelas.

a.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
15 siswa, skor 1,33.

b.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
10 siswa, skor 1,20.

c.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
5 siswa, skor 0,08.

2)  Kecepatan dalam menjodohkan materi yang dipotong-potong.

a.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 3 menit, 
skor 1,33. 

b.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 5 menit, 
skor 1,20.
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c.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 10 menit, 
skor 0,08.

3)  Kejelasan dan ketepatan presentasi menjawab soal.

a.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tepat, skor 1,33.

b.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan kurang tepat, skor 
1,20. 

c.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tidak tepat, skor 
0,08.

2)  Lakukan penilaian kognitif siswa dari kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa.

Skor penilaian sebagai berikut:

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,15 (maksimal 15 x 0,15 = 2,25 )

b)  Uraian: 

Rubrik Penilaian Soal Uraian : 

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a. Jika siswa dapat menuliskan contoh hadis garīb nisbi dan 
alasannya dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat menuliskan contoh hadis garīb nisbi dan 
alasannya dengan tidak lengkap, skor 0,25.

c.  Jika siswa dapat menuliskan contoh hadis garīb nisbi tanpa 
alasan, atau alasan tanpa contoh, skor 0,08.

0,35

2

a.  Jika peserta didik dapat mengidentifikasi contoh hadis dengan 
tepat, skor 0,35.

b.  Jika peserta didik dapat mengidentifikasi contoh hadis dengan 
tidak tepat, skor 0,25

c.  Jika peserta didik tidak dapat mengidentifikasi contoh hadis, 
skor 0,08.

0,35

3

a.  Jika siswa dapat membedakan antara hadis mutawātir dan aḥād 
dengan sempurna, skor 0,35.

b.  Jika siswa dapat membedakan antara hadis mutawātir dan aḥād 
tidak sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa tidak dapat membedakan antara hadis mutawātir dan 
aḥād, nmun menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah 
skor 0,08.

0,35
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4

a.  Jika siswa dapat menuliskan alasan disebut hadis masyhūr 
dengan sempurna, skor 0,35.

b.  Jika siswa dapat menuliskan alasan disebut hadis masyhūr 
dengan tidak sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa tidak dapa menuliskan alasan disebutnya hadis 
masyhūr namun menjawab dengan jawaban lain, skor 0,08.

0,35

5

a.  Jika siswa dapat menuliskan maksud ṭabaqah dengan 
sempurna, skor 0,35.

b.  Jika siswa dapat menuliskan maksud ṭabaqah dengan tidak 
sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa t idak  dapat menuliskan maksud ṭabaqah dan 
menjawab dengan jawaban lain, skor 0,08.

0,35

Jumlah skor 1,75

3)  Berikan penilaian sikap kritis siswa dari kolom “Penilaian sikap” dibuku 
siswa.

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.

Aspek dan rubrik penilaian

1. Sikap yang mengambil pelajaran hikmah dari pembelajaran tentang 
pembagian hadis dari segi kuanatitas sanad yang diketahui melalui kolom 
“PENILAIAN SIKAP” dibuku siswa.

No 1. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18 jika tidak setuju 
skor 0,10.

No.2. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 3. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

No 4. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No.5. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.
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Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian no 1 = 1,33

2.  Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan prilaku 
sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berpilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,10

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,05.

3.  Perhatian siswa terhadap materi pembagian hadis dari segi kuantitas 
sanad.

a.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
kuantitas sanad ditunjukkan dengan pertanyaan, komentar, kritikan, 
terhadap materi, skor 1,33. 

b.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi kuantitas 
sanad dengan pasif, namun memiliki tambahan catatan, skor 1,20.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi kuantitas 
sanad dengan pasif, dan tidak memiliki tambahan catatan, skor 1,15.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
kuantitas sanad, skor 1,05.

4).  Lakukan penilaian tanggungjawab siswa dari kolom “Tugas” dibuku siswa.

Skor penilaian sebagai berikut:

1.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.

2.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.

3.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 1,5.
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I.  KUNCI JAWABAN

1)  Kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

(Kebijakan guru) 

2)  Kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

I.  Pilihan Ganda

1. B

2.  A

3.  C

4.  D

5.  A

6.  A

7.  E

8.  B

9.  B

10. C

11. E

12. A

13. A

14. B

15. B

II. Uraian.

1.  Contoh gharīb nisbi

ْضَح َوالْفِْطرِ َفَقاَل َكَن 
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم ِف اْل ّٰ ِ َصلَّ ا ّٰ  بِهِ رَُسوُل ا

ُ
َما َكَن َيْقَرأ

اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر َبِت السَّ  فِيِهَما بِق َوالُْقْرآِن الَْمِجيِد َواْقَتَ
ُ
َيْقَرأ

Dikatakan gharīb nisbi sendiriannya seorang ṡiqah karena pada 
ṭabaqah ke-4 diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan Ibnu Lahi’ah (rijāl 
yang ḍa’īf)

2.  Nabi wudhu dengan mengusap rambut bukan dari sisa tangannya adalah 
contoh hadis mutawātir amali karena lafaz hadisnya hampir tidak ada 
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(sedikit sekali) namun cara wudhu nabi tersebut dilakukan oleh orang 
banyak disetiap tingkatan sanad.

3.  Mutawātir diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin sepakat 
bohong yang menurut muḥaddiṡīn 10 orang disetiap tingkatan sanad.

Aḥād diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mencapai jumlah 
mutawātir (kurang dari sepuluh rijāl) disalah satu tingkatan sanad.

4.  Dinamakan hadis masyhūr karena diriwayatkan oleh 3 orang rijāl al-ḥadīṡ 
atau lebih dan belum sampai derajat mutawātir

5. Ṭabaqah adalah tingkatan generasi sanad hadis.

3)  Kolom “Penilaian sikap” di buku siswa.

Jawaban yang diinginkan adalah

1.  Sangat setuju

2.  Sangat setuju

3.  Tidak setuju

4.  Sangat setuju

5.  Sangat setuju

4)  Kolom “Tugas” di buku siswa.

Kebijakan guru.

J.  PENGAYAAN

Berilah tugas tambahan kepda siswa yang sudah menguasai materi diberi 
tugas untuk menghafalkan contoh-contoh hadis dari segi kuantitas sanad sekaligus 
menerangkan alasannya didepan kelas.

K.  REMEDIAL

Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasai materi untuk mempelajari 
materi tentang macam-macam hadis dari segi kuantitas sanad kepada teman 
atau kepada guru diluar kelas atau dirumah, dan tagihlah siswa tersebut untuk 
menerangkan materi yang diminta oleh guru pada pertemuan berikutnya.
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L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Mintalah siswa untuk membuktikan proses belajarnya dengan mengisi kolom 
berikut ini:

No Proses 
belajar

Sumber 
belajar

Waktu 
belajar

Hasil 
belajar

Tandatangan 
guru 

Tandatangan 
orang tua

 

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang bagaimana siswa dirumah melakukan 
proses belajar materi pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. 
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PEMBAGIAN HADIS 
DARI KUALITAS SANAD

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  KOMPETENSI DASAR (KD)

1.1. Menghayati nilai kejujuran setelah mempelajari pembagian hadis dari segi 
kualitas sanad.

1.2. Berkomitmen meneladani sifat muḥaddiṡīn dalam menjaga ajaran agama 
Islam.

1.3. Meyakini kebenaran informasi yang bersumber dari orang yang adil dan ḍābiṭ

1.4. Menerima kandungan hadis ṣaḥīḥ dan ḥasan dalam kehidupan sehari-ha

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan hadis.

4
BAB
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2.2. Membiasakan sikap kritis terhadap kualitas hadis yang digunakan sebagai 
dasar hukum.

2.3. Membiasakan memilih informasi dari sumber yang paling benar.

2.4. Merefleksikan kualitas rijāl al-ḥadīṡ dalam kehidupan sehari-hari.

2.5. Memperbaiki perilaku sehari-hari dengan berpijak pada hadis yang benar

3.1. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis ṣaḥīḥ .

3.2. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis ḍa’īf.

4.1. Memperagakan sanad hadis ḍa’īf.

4.2. Menceritakan kualitas hadis yang dapat dijadikan ḥujjah.

4.3. Mendemonstrasikan perbedaan hadis ḥasan dan hadis ṣaḥīḥ liżātihi dan 
ligairihi.

4.4. Mendemonstrasikan sanad hadis yang tersambung dan terputus

 

C.  INDIKATOR 

1.  Menjelaskan pengertian hadis ṣaḥīḥ , ḥasan dan ḍa’īf

2.  Menyebutkan sebab-sebab hadis ḍa’īf 

3.  Mengidentifikasi macam-macam hadis ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍa’īf.

4.  Menceritakan kualitas hadis.

5.  Melakukan kritik sanad hadis.

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat memahami hadis ṣaḥīḥ, ḥasan dan ḍa’īf

2.  Siswa dapat menyebutkan sebab-sebab hadis ḍa’īf

3.  Siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis ṣaḥīḥ , ḥasan, dan ḍa’īf.

4.  Siswa dapat menceritakan kualitas hadis.

5.  Siswa bersikap selektif terhadap hadis.

6.  Siswa meyakini kandungan hadis yang ṣaḥīḥ 

7.  Siswa berani mengkritisi hadis.

8.  Siswa meneladani kehati-hatian ulama muḥaddiṡīn dalam penjagaan hadis.

9.  Siswa memiliki rencana untuk bersikap jujur 
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E.  MATERI POKOK

Ajaklah siswa untuk menggali materi dengan cara mengamati, menanya, 
mendiskusikan, mengasosiasikan, mengkomunikasikan tentang pembagian hadis 
dari segi kualitas sanad.

I.  Hadis ṣaḥīḥ 

1).  Pengertian hadis ṣaḥīḥ

Mahmūd Ṭaḥḥān dalam buku “Taisīr fī musṭalaḥi al-ḥadīṡ” mendefinisikan:

َ ُمنَْتَهاهُ ِمْن َغْيِ ُشُذْوٍذ  ِ بِْط َعْن ِمثْلِهِ إ َما اِتََّصَل َسَنُدهُ بَِنْقِل الَْعْدِل تَاِم الضَّ
َ ِعلٍَّة َو 

2).  Syarat-syarat hadis ṣaḥīḥ 

a. Sanadnya Bersambung

b. Perawinya Bersifat adil 

c. Perawinya Bersifat sempurna ḍābiṭnya

d. Tidak Syaż

e. Tidak Ber’illat

1.  Kedudukan hadis ṣaḥīḥ 

Semua ulama sepakat menerima hadis ṣaḥīḥ sebagai sumber ajaran 
Islam atau ḥujjah yang dapat diterima, dalam bidang hukum dan moral.

2. Klasifikasi hadis ṣaḥīḥ

a. Hadis ṣaḥīḥ li żātihi 

Adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijāl 
al-ḥadīṡ yang adil dan sempurna keḍābiṭannya, tidak Syaż dan tidak 
ber’illat.

b. Hadis ṣaḥīḥ li gairihi

Definisi menurut jumhur ahli hadis adalah : “hadis ḥasan jika ada 
hadis yang sama dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkan 
dengan syarat derajat hadisnya sama atau lebih ṡiqah”

3. Tingkatan Derajat hadis ṣaḥīḥ 

1) Hadis muttafaq alaihi (ُِمتََّفٌق َعلَيْه) 
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2) Hadis Riwayat Bukhari sendirian .(َما اِنَْفَرَد بِهِ الَُخارُِي)
3) Hadis Riwayat Muslim sendirian .(َما اِنَْفَرَد بِهِ ُمْسلُِم)
4) Hadis yang sanadnya memenuhi syarat ṣaḥīḥ Bukhari dan ṣaḥīḥ 

Muslim namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dalam 
kitab ṣaḥīḥ keduanya. 

ْ َشِْط الَُخارُِي و ُمْسلُِم). َ َ (َما 
5) Hadis yang sanadnya memenuhi syarat ṣaḥīḥ Bukhari saja namun 

Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab ṣaḥīḥ nya. َشِْط ْ َ َ  (َما 
الَُخارُِي).

6) Hadis yang sanadnya memenuhi syarat ṣaḥīḥ Muslim namun Imam 

Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab ṣaḥīḥ nya. َشِْط ْ َ َ  (َما 
ُمْسلُِم).

7) Hadis yang sanadnya ṣaḥīḥ menurut selain Imam Bukhari dan Muslim 
seperti; 

4.  Urutan “sanad yang paling ṣaḥīḥ ” atau biasa disebut “silsilah emas”   

َهِب) َسانِيْد / ِسلِْسلَُة الَّ
َ
َصحُّ اْل

َ
(أ

I. Dari Sahabat Abdullah bin Umar: “Mālik dari Nāfi’ dari Ibnu Umar”. 
(silsilatu aż-żahab/sanad yang paling ṣaḥīḥ )

II. Dari Sahabat Anas bin Mālik: “Humad bin Salmah dari Tsabit dari 
Anas”.

III. Dari Sahabat Abu Hurairah: “Suhail bin Abi Shalih dari Ayahnya dari 
Abi Hurairah”

5. Kitab hadis yang secara umum paling ṣaḥīḥ 

Buku yang khusus mengumpulkan hadis ṣaḥīḥ pertama kali adalah 
ṣaḥīḥ Bukhari, kemudian ṣaḥīḥ Muslim.

II.  Hadis Ḥasan

1. Pengertian hadis ḥasan

Pendapat yang paling rājiḥ adalah pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani 
yaitu hadis ḥasan: “Hadis aḥād yang diriwayatkan oleh orang yang adil 
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dan lebih ringan keḍābiṭan rijāl nya jika dibandingkan dengan rijāl al-
hadis ṣaḥīḥ, sanadnya sambung, tidak cacat dan tidak Syaż”

2. Klasifikasi ḥasan

a. Hadis ḥasan li ḍātihi

b. Hadis ḥasan li gairihi

Adalah hadis ḍa’īf yang ringan keḍa’īf annya jika ada hadis yang 
semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis ḍa’īf tersebut naik 
derajat menjadi ḥasan lighairihi.

3. Marātib (Tingkatan derajad) hadis ḥasan :

o Pertama: hadis yang dikatakan ṣaḥīḥ dan ada yang mengatakan ḥasan. 

o Kedua : hadis yang dikatakan ḥasan dan ada yang mengatakan ḍa’īf. 

- Jika ada ucapan  َِهَذا َحِديٌْث َصِحيُْح اْلِْسَنادartinya sanadnya muttaṣil, 
diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna keḍābiṭanya.

- Jika ada ucapan َِهَذا َحِديٌْث َحَسُن اْلِْسَناد artinya sanadnya muttaṣil, 
diriwayatkan oleh orang yang adil dan ringan keḍābiṭ annya.

- Jika Tirmiżi mengatakan  َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحيٌْح artinya ada dua 
kemungkinan:

4. Kedudukan hadis ḥasan.

Kedudukan hadis ḥasan liżātihi adalah dibawah ṣaḥīḥ ligairihi dan di 
atas hadis ḥasan ligairihi

III. Hadis ḍa’īf

1. Pengertian hadis ḍa’īf

2. Sebab-sebab hadis ḍa’īf tidak dapat dijadikan dasar/ḥujjah

a. Faktor sanad

b. Faktor matan

3. Sanad hadis yang paling ḍa’īf .(َسانِيِْد
َ
ْوَه اْل

َ
(أ

o Shadaqah bin Musa ad-Daqiqi dari Farqad as-Subkhi dari Murratu 
ath-Thib dari Abu Bakar.
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o Muhammad Qois al-Maslub dari Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin 
Yazid dari Qasim dari Abi Umamah.

o Muhammad bin Marwan dari al-Kallabi dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas. (sanad yang paling ḍa’īf / silsilatu al-każbi)

4. Pembagian hadis ḍa’īf

 

Hadis Ḍa’īf (Mardud)

Hadis Ḍa’īf (Mardud)

Mu’allaq

Munqaṭi'

Mu’ḍal

Mursal

Mudallas

Khāfi
Mauḍū’

Mu’allal

Syaż
Muṣaḥḥaf

Syuyūkh

Jali/Tabi’i
Matrūk

Maqlūb
Mudarraj

Mubham
Majhūl

Taswiyah

Ṣaḥabi
Munkar

Muḥarraf
Muḍṭarib

Isnād

Sebab cacatnya periwayat

Cacat keḍābiṭhannya
1. Fakhsu al-Galaṭ 

(Kesalahan Fatal)
2. Sū’u al-Ḥifżi (Jelek 

Hafalanny)
3. Al-Ghaflah (Pelupa)
4. Kaṡratu al-Auham 

(Banyak Bimbang)
5. Mukhālafatu aṡ-

ṡiqat 

Cacat Keadilannya
1. Bohong
2. Dianggap bohong
3. Fasik 
4. Bid’ah
5. Juhalah

 

I.  Ḍa’īf Sebab Putusnya Sanad

a. Hadis Mursal

Hadis Mursal ada 3 yaitu: 

- Mursal Ṣaḥabi : 

- Mursal Tābi’i (Mursal Jali) 
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- Mursal Khāfi : 

b. Hadis Mu’allaq..

c. Hadis Mu’ḍal 

d. Munqaṭi' 

e. Hadis Mudallas 

Tadlīs ada 3 macam:

1.  Tadlīs Isnād 

2.  Tadlīs At-Taswiyah. 

3.  Tadlīs Syuyūkh. 

II.  Hadis mardud (ḍa’īf) dari segi cacatnya periwayat.

(1). Hadis ḍa’īf sebab tidak adil. Yaitu hadis Mauḍū’, hadis Matrūk , hadis 
munkar 

(2). Hadis ḍa’īf sebab tidak ḍābiṭ . 

(Fakhsyu al-galaṭ (kesalahan fatal), sū’u al-ḥifżi (jelek 
hafalanny), al-ghaflah (pelupa), kaṡratu al-auham (banyak bimbang), 
mukhālafatu aṡ-ṡiqat ). adalah sebagai berikut:

1. Hadis Majhūl 

2. Hadis Mubham 

3. Hadis Mu’allal 

4. Hadis Mudarraj:

5. Hadis Maqlūb. 

6. Hadis Muḍṭarib 

7. Hadis Syaż 

8. Hadis Muṣaḥḥaf 

9. Hadis Muḥarraf 

III. Hukum mengamalkan hadis ḍa’īf

Hukum mengamalkan hadis ḍa’īf ulama berbeda pendapat :
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F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan. 

a.  Persiapan

1) Ucapkan salam dan berdoa bersama.

2)  Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3)  Sapalah siswa dengan sapaan yang akrab dan mendidik.

4)  Mintalah siswa untuk merenungi dan merasakan tentang bab apa dalam 
ilmu hadis yang menjadi tolok ukurnya 

5)  Sampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi 
pokok, dan peta konsep.

6)  Mintalah siswa untuk mengamati gambar dan mengkomentari, menanya, 
atau menganalisis gambar yang disajikan dibuku siswa

7)  Ajukan pertanyaan secara komunikatif tentang seputar gambar yang 
mendasari materi hari ini. 

8) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

9)  Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model TEKS ACAK. Strategi ini sangat baik digunakan untuk 
materi yang sifatnya pembagian yang banyak jenisnya,seperti pembagian 
hadis dari segi kualitas sanad yang. Kemudian bisa dilanjutkan dengan 
model ACTIVE KNOWLEDGE SHARING (Saling Tukar Pengetahuan) 
Ini adalah salah satu strategi yang dapat membawa siswa untuk siap 
belajar pelajaran dengan cepat. Strategi ini dapat digunakan untuk 
melihat tingkat kemampuan mahasiswa disamping untuk membentuk 
kerjasama tim. Strategi ini dapat dilakukan pada hampir semua pelajaran.

b.  Pelaksanaan 

Model pertama langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



61Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

1. Tentukan bacaan bab pembagian hadis dari segi jumlah periwayatnya:

a.  definisi ṣaḥīḥ, syarat hadis ṣaḥīḥ, ṣaḥīḥ lighairihi, ḥasan, syarat 
hadis ḥasan, ḥasan lighairihi, , contoh masing-masing.

b.  definisi ḍa’īf, penyebab hadis ḍa’īf, pembagian hadis ḍa’īf dari 
segi putusnya sanad, munqaṭi', mu’allaq, Mu’ḍal, Mudallas, 
pembagian hadis ḍa’īf dari segi cacatnya periwayat Mauḍū’, 
Matrūk, Munkar, Syaż, Mu’allal, Mubham, Majhūl, Muḍṭarib, 
contoh dan sebabnya masing-masing. 

2. Potong istilah-istilah tersebut menjadi beberapa bagian yang 
memungkinkan dapat dijodohkan antara potongan satu dengan 
potongan lainnya. 

3. Bagilah siswa menjadi 8 kelompok kecil

4. Bagikan potongan-potongan kepada kelompok secara merata dan 
di satu kelompok dipastikan masing-masing potongannya dapat 
dijodohkan. 

5. Beri tugas siswa untuk menyusun potongan tersebut sehingga sesuai 
dengan bacaan dibuku siswa.

6. Pelajari teks bacaan dengan siswa dengan cara yang anda kehendaki

Model kedua langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran 
pembagian hadis dilihat dari segi kualitas sanad. Pertanyaan-
pertanyaan ini dapat berupa:

- Apa definisi hadis ṣaḥīḥ?

- Apa definisi hadis ḥasan ?

- Apa definisi hadis ḍa’īf ?

- Apa contoh hadis ṣaḥīḥ ?

- Apa syarat-syarat hadis ṣaḥīḥ ?

- Bagaimana sikap anda jika menjumpai hadis ḍa’īf? 

- Hadis Mursal adalah hadis yang putus sanadnya di……

- Dan lain-lain.
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2. Minta siswa untuk menjawab dengan sebaik-baiknya

3. Minta semua siswa untuk berkeliling mencari teman yang dapat 
membantu menjawab pertanyaan yang tidak diketahui atau diragukan 
jawabannya. Tekankan pada mereka untuk saling membantu

4. Minta siswa untuk kembali ke tempat duduk mereka kemudian 
periksalah jawaban mereka. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang 
tidak dapat dijawab oleh siswa. Gunakan jawaban-jawaban yang 
muncul sebagai jembatan untuk mengenalkan topik yang penting di 
kelas.

5.  Simpulkan bersama siswa tentang intisari dari pelajaran tersebut 
sesuai yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom “Rangkuman” 
dibuku siswa.

6.  Pada kolom “Uji Kompetensi” dibuku siswa, mintalah siswa untuk 
mengerjakan bagian uraian.

c.  Penutup

1.  Meminta kepada siswa untuk memberikan penilaian pada diskripsi 
pada kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

2.  Berikan tugas akhir kepada siswa untuk mencari satu hadis ḍa’īf dari 
al kutub as sittah dan menukil komentar muḥaddīṡ terhadap hadis 
tersebut, bagaimana komentar siswa, serta bagaimana alasannya. 
pada kolom “Tugas” dibuku siswa.

Catatan:

Pencapaian karakter yang meyakini, menghayati, hadis yang benar 
dan terpercaya sebagai sumber hukum Islam, sebagai siswa perlu ditunjang 
oleh program pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan contoh-contoh hadis yang ṣaḥīḥ / ḥasan / mutawātir.

• menerangkan makna kandungan hadis yang dihafal

• mencari sumber hadis dari kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang benar

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.
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G. SOAL SOAL

Mintalah siswa untuk mengerjakan soal dibawah ini.

Soal Pilihan Ganda 

1. Keunggulan kitab hadis ṣaḥīḥ Muslim dibandingkan dengan kitab hadis 
ṣaḥīḥ Bukhari, disebabkan karena kitab hadis ṣaḥīḥ Muslim mempunyai 
kelebihan.....

a. lebih muttaṣil

b. syaratnya harus ada pertemuan antara guru dan murid

c. sistimatikanya yang tidak mengulang sanad dan tidak memotong hadits.

d. lebih berhati-hati dalam menentukan keṡiqahan rijāl 

e. lebih detail dalam hal menggali hukum fiqh

2. Ulama yang berpendapat bahwa hadis ḍa’īf boleh dijadikan ḥujjah adalah ......

a. Ahmad bin Hanbal  

b. Bukhari 

c. Ibnu Hazm 

d. Ibnu Hajar   

e. Imam Muslim

3. “Muhammad bin Marwan dari al-Kallabi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas” ini 
adalah urutan sanad yang paling ḍa’īf yang terkenal dengan istilah.....

a.  َحادِيِْث
َ
ْضَعُف اْل

َ
  أ

b.  َسانِيْد
َ
ْوَه اْل

َ
ِ    أ

c. ْوُك اْلَِديِْث   َمْتُ

d. َحِديُْث الَْواِحِد   

e. َسَنُد الَضعِيِْف
4. Istilah ḥasan ṣaḥīḥ dipopulerkan oleh.....

a.  Imam Ad-Daromi  

b.  Imam Asy-Syafi’i

c.  Imam Muslim  

d.  Imam Tirmidzi

e.  Imam Mālik bin Anas 
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5. Perhatikan definisi dibawah ini:

َ ِعلٍَّة َ ُمنَْتَهاهُ ِمْن َغْيِ ُشُذوٍْذ َو  ِ بِْط َعْن ِمثْلِهِ إ َما اِتََّصَل َسَنُدهُ بَِنْقِل الَْعْدِل تَاُم الضَّ
Ini adalah definisi....

a. hadis ṣaḥīḥ   

b. hadis ḍa’īf  

c. hadis Aḥād

d. hadis ḥasan ligairihi 

e. hadis ṣaḥīḥ ligairihi

6. Hukum mengamalkan hadis ḍa’īf menurut Bukhari dan Muslim adalah...... 

a.  boleh dalam hal faḍā’ilu al-a’māl

b.  boleh dalam hal selain aqidah dan halal haram

c.  muṭlaq tidak bisa dijadikan ḥujjah

d.  boleh dengan syarat-syarat tertentu

e.  boleh secara muṭlaq

7. hadis ḥasan jika ada hadis yang sama dengan sanad berbeda yang keṡiqahannya 
sama atau lebih ṡiqah. hadis semacam ini oleh muḥaddiṡīn dikenal dengan 
istilah.....

a. ḥasan ligairihi 

b. ḥasan ṣaḥīḥ  

c. hadis ḥasan

d. ṣaḥīḥ ligairihi

e. ḥasan ligairihi

8. Di bawah ini adalah sebab-sebab hadis tidak bisa naik derajat menjadi ḥasan 
ligairihi, kecuali.......

a. Keḍa’īfannya disebabkan karena bohongnya rijāl 

b. Keḍa’īfannya disebabkan karena rijāl nya dianggap bohong

c. Keḍa’īfannya disebabkan karena pikunnya rijāl 

d. Keḍa’īfannya disebabkan karena fasiqnya periwayat

e. Keḍa’īfannya disebabkan karena sanadnya putus.

9. Urutan ke-ṣaḥīḥ-an hadis secara umum adalah...............

a. Yang disepakati bukhari dan muslim, ṣaḥīḥ Muslim, ṣaḥīḥ Bukhari, hadis 
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Ibnu Hibban, hadis Tirmidzi, dst.

b. Yang disepakati jama’ah, yang disepakati bukhari muslim, yang 
diriwayatkan bukhari, yang diriwayatkan muslim, dst.

c. Yang disepakati bukhari dan muslim, yang diriwayatkan bukhari, yang 
diriwayatkan muslim, dst.

d. Yang diriwayatkan bukhari, yang diriwayatkan muslim, yang diriwayatkan 
Abu Daud, yang diriwayatkan tirmidzi, dst.

e. Yang diriwayatkan bukhari, yang diriwayatkan muslim, yang diriwayatkan 
Abu Daud, yang diriwayatkan Nasa’i, dst

10. Hadis Nabi:

ِب 
َ
ِ َعْن أ ِب ِعْمَراَن اْلَْوِنّ

َ
َبِعُّ َعْن أ َثَنا َجْعَفُر بُْن ُسلَيَْماَن الضُّ َثَنا ُقَتيَْبُة َحدَّ َحدَّ

 ِ ّٰ ةِ الَْعُدّوِ َيُقوُل قَاَل رَُسوُل ا ِب ِبَْضَ
َ
ْشَعرِّيِ قَال َسِمْعُت أ

َ
ِب ُموَس اْل

َ
بَْكرِ بِْن أ

ُيوِف. رواه التمذي ِل السُّ َ بَْواَب اْلَنَّةِ َتَْت ِظ
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم إِنَّ أ ّٰ َصلَّ ا

Hadis diatas adalah contoh hadis ḥasan karena......

a.  Aḍ-Ḍuba’i ṡiqah

b.  Aḍ-Ḍuba’i kurang ṡiqah

c.  Aḍ-Ḍuba’i keḍābiṭannya lebih ringan

d.  Aḍ-Ḍuba’i orang yang adil dan ḍābiṭ 

e.  Aḍ-Ḍuba’i tidak menerima langsung dari Abu Imran

11. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadis ḍa’īf boleh diamalkan dalam 
hal faḍā’ilu al-a’māl, hal ini dengan syarat sebagai berikut, kecuali.......

a. Ḍa’īfnya tidak terlalu

b. Tidak bertentangan dengan kaidah yang telah berlaku

c. Tidak meyakini kebenarannya dari Nabi

d. Hanya untuk berhati-hati saja

e. Tidak ada hadis yang ṣaḥīḥ yang menjelaskan hukumnya.

12. Sanad hadis yang dikenal dengan istilah silsilatu aż-żahab adalah.....

a. Mālik dari Az-Zuhri dari Abu Hurairah

b. Mālik dari Said bin Musayyab dari Anas bin Mālik

c. Mālik dari Nāfi’ dari Ibnu Umar

d. Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah
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e. Muhammad bin Marwan dari al-Kallabi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas

13. Diantara syarat hadis ṣaḥīḥ adalah “tidak Syaż” maksudnya adalah....

a.  bertentangan dengan riwayat yang lebih ṡiqah

b.  maknanya meragukan untuk diamalkan

c.  makna hadisnya membuat orang bimbang

d.  bertentangan dengan riwayat yang muttaṣil 

e.  bertentangan dengan riwayat yang tidak cacat.

14. Istilah paramuḥaddiṡīn  “ِِْسَناد ْ ا  maksudnya adalah sanad hadis dalam”َحَسُن 
keadaan muttaṣil dan ......

a.  diriwayatkan rijāl yang ṡiqah

b.  diriwayatkan rijāl yang ringan keḍābiṭannya dan adil 

c.  diriwayatkan rijāl yang ḍa’īf

d.  diriwayatkan oleh rijāl yang kadang ṡiqah kadang tidak.

e.  diriwayatkan oleh rijāl yang ḍābiṭ tapi tidak adil 

15. Perbedaan antara hadis ḥasan dan hadis ṣaḥīḥ adalah dari segi....

a. keḍābiṭ an rijāl nya  

b. Ke’adilan rijāl nya

c. sambungnya sanad  

d. Cacatnya rijāl al-ḥadīṡ 

e. bertentangannya dengan riwayat lain yang lebih ṡiqah

Soal uraian

1. Sebutkan macam-macam hadis ḍa’īf dari segi putusnya sanad!

2. Jelaskan kelebihan ṣaḥīḥ muslim dibandingkan dengan ṣaḥīḥ Bukhari!

3. Sebutkan sanad hadis yang paling ḍa’īf atau yang disebut dengan awha al-
asānid!

4. Imam Tirmiżi mengungkapkan hadis “ḥasan ṣaḥīḥ ”. Jelaskan maksudnya!.....

5. Sebutkan sebab-sebab ḍa’īf nya hadis ! jelaskan maksudnya!....
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PENILAIAN SIKAP

Setelah siswa memahami uraian mengenai pembagian hadis dari segi kualitas 
sanadnya mintalah siswa untuk mengamati perilaku berikut ini dan mintalah untuk 
memeberi tanda centang !

No. Perilaku Yang Diamati Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju Alasan

1.

Aminah ketika mendapatkan masalah 
dalam hal mengamalkan ajaran agama 
selalu mencari hadis dari al-kutub as-
sittah

2.
Semua kitab hadis as-sittah dianggap 
ṣaḥīḥ dan wajib di amalkan oleh seorang 
kiyai.

3. Dodo lebih memilih hadis yang mudah 
dihafal

4.

Ketika ada kiyai yang menyampaikan 
hadis ḍa’īf untuk berḥujjah. Ahmad 
mengatakan kepada kiyai bahwa hadis 
yang digunakannya ḍa’īf

5.
Ali berargumentasi dalam menentukan 
hukum fiqh dengan menyebutkan hadis 
tanpa sanad

H.  PENILAIAN

a).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan kerjasama, diskusi, dan kekompakan 
siswa dari kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

No. Nama siswa

Aspek yang
dinilai Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

1. Kualitas pertanyaan.

Dengan ilustrasi jumlah siswa 20 satu kelas.
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a.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
15 siswa, skor 1,33.

b.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
10 siswa, skor 1,20.

c.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
5 siswa, skor 1,08.

2) Kecepatan dalam menjodohkan materi yang dipotong-potong.

a.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 3 menit, 
skor 1,33. 

b.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 5 menit, 
skor 1,20.

c.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 10 menit, 
skor 0,08.

3) Kejelasan dan ketepatan presentasi menjawab soal.

a.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tepat, skor 1,33.

b.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan kurang tepat, skor 
1,20. 

c.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tidak tepat, skor 
0,08.

b).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan mengerjakan soal-soal pilihan ganda 
dan uraian dari kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

Skor penilaian sebagai berikut:

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,15 (maksimal 15 x 0,15 = 2,25)

b)  Uraian: Rubrik Penilaian

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a. Jika siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis ḍa’īf 
dari segi putusnya sanad dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis ḍa’īf 
dari segi putusnya sanad dengan tidak lengkap, skor 0,25.

0,35

c. Jika siswa tidak dapat menyebutkan macam-macam hadis 
ḍa’īf dari segi putusnya sanad, namun menjawab dengan 
jawaban tidak tepat, skor 0,08.
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2

a. Jika peserta didik dapat menyebutkan kelebihan ṣaḥīḥ 
muslim dibanding ṣaḥīḥ bukhari dengan sempurna, skor 
0,35.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan kelebihan ṣaḥīḥ 
muslim dibanding ṣaḥīḥ bukhari dengan tidak tepat, skor 
0,25.

c. Jika peserta didik tidak dapat menyebutkan kelebihan 
ṣaḥīḥ muslim dibanding ṣaḥīḥ bukhari, dan menjawab 
dengan jawaban yang tidak sesuai, skor 0,08.

0,35

3

a. Jika siswa dapat menuliskan sanad hadis yang paling ḍa’īf 
dengan sempurna, skor 0,35

b. Jika siswa dapat menuliskan sanad hadis yang paling ḍa’īf 
kurang sempurna, skor 0,25.

c. Jika siswa tidak menuliskan sanad hadis yang paling ḍa’īf, 
nmun menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah 
skor 0,08.

0,35

4

a. Jika siswa dapat menuliskan maksud ḥasan ṣaḥīḥ menurut 
Tirmidzi dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat menuliskan maksud ḥasan ṣaḥīḥ menurut 
Tirmidzi tidak sempurna, skor 0,25.

c. Jika siswa tidak dapat menuliskan maksud ḥasan ṣaḥīḥ 
menurut Tirmidzi namun menjawab dengan jawaban yang 
tidak sesuai, skor 0,08.

0,35

5

a. Jika siswa dapat menuliskan sebab-sebab ḍa’īfnya hadis 
dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat menuliskan sebab-sebab ḍa’īfnya hadis 
dengan tidak sempurna, skor 0,25.

c. Jika siswa tidak dapat menuliskan sebab-sebab ḍa’īfnya 
hadis dan menjawab dengan jawaban lain, skor 0,08.

0,35

Jumlah skor 1,75

c).  Lakukan penilaian sikap kritis dan perhatian siswa terhadap nilai-nilai 
sosial dari kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.

Aspek dan rubrik penilaian
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d. Sikap yang mengambil pelajaran hikmah dari pembelajaran tentang al-
jarḥ wa at-ta’dīl  yang diketahui melalui kolom “Penilaian sikap” dibuku 
siswa.

No 1. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,08.

No.2. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,08.

No 3. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,08.

No 4. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,08.

No.5. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,08.

Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian no 1 = 1,33

1. Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan 
prilaku sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berpilaku sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 
1, skor 0,08

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 
1, skor 5.

3.  Perhatian siswa terhadap materi pembagian hadis dari segi kualitas 
sanad.

a.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
kualitas sanad ditunjukkan dengan pertanyaan, komentar, kritikan, 
terhadap materi, skor 1,33. 
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b.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
kualitas sanad dengan pasif, namun memiliki tambahan catatan, 
skor 1,25.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
kualitas sanad dengan pasif, dan tidak memiliki tambahan catatan, 
skor 1,15.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi pembagian hadis dari 
segi kualitas sanad, skor 0,05.

d).  Lakukan penilaian tanggungjawab dan kedisiplinan siswa pada pelajaran 
dari kolom “Tugas” di buku siswa

Skor penilaian sebagai berikut:

1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu 
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, 
nilai 4,00.

2.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00.

3.  Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 1,50.

I.  KUNCI JAWABAN

1.  Kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

(Kebijakan guru) 

2.  Kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

I.  Pilihan Ganda

1.  C

2.  A

3.  B

4.  D

5.  A

6.  C
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7.  A

8.  E

9.  C

10. C

11. E

12. C

13.  A

14. A

15.  A
 

II.  Uraian.

1. Mursal, Mu’ḍal, Mu’allaq, Mudallas, Munqaṭi'

2.  Sistimatikanya yang tidak memotong hadis dan tidak mengulang 
sanad

3.  Muhammad bin Marwan dari al-Kallabi dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas

4.  jika sanadnya 1 ada yang mengatakan ṣaḥīḥ, ada yang mengatakan 
ḥasan. Jika sanadnya lebih dari satu asa sanad yang ṣaḥīḥ ada sanad 
yang ḥasan.

5.  Sebab-sebab ḍa’īfnya hadis:

a.  Faktor sanad

1) Adanya cacat pada perawi baik pada aspek ke’adilan dan 
kekuatan hafalannya.

2) Tidak bersambungnya sanad, karena ada beberapa rawi yang 
tidak saling bertemu (gugur) dengan pemberi informasi 
(guru).

b.  Faktor matan

1) Bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijāl 
al-ḥadīṡ yang lebih ṡiqah.

2) Terdapat cacat yang samar yang dapat merusak ke ṣaḥīḥan 
hadis. Seperti; kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh 
Nabi. 
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III. Kolom “Penilaian sikap” di buku siswa.

Jawaban yang diinginkan dari kolom ini adalah

1.  sangat setuju

2.  tidak setuju

3.  tidak setuju

4.  sangat setuju

5.  tidak setuju

IV.  Kolom “Tugas” di buku siswa

Kebijakan guru

J.  PENGAYAAN

Berilah Pekerjaan Rumah tambahan untuk siswa yang sudah menguasai materi 
dengan pertanyaan tambahan sebagai berikut:

1. Apa yang anda lakukan jika anda memiliki buku yang didalamnya terdapat 
hadis ḍa’īf?

2. Bagaimana pendapat anda jika ada hadis ḍa’īf di buku-buku fiqh yang 
digunakan untuk ḥujjah tentang halal dan haram.

3. Carilah hadis di kitab hadis Tirmidzi yang diberi komentar oleh Imam Tirmidzi 

dengan komentar “َهَذا اْلَِديُْث َحَسٌن َصِحيٌْح” dan buktikan bahwa hadis tersebut 
adalah ṣaḥīḥ ligairihi.

Lakukanlah penilaian setelah siswa mengumpulkan hasil kerjaannya.

K.  REMEDIAL

-  Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasai materi untuk belajar lagi dan 

-  Buatlah janji kepada siswa untuk menguji kembali setelah siswa remidi siap 
untuk diuji. 

-  Lakukan penilaian kembali dengan memberikan tanya jawab lisan kepada 
siswa yang remidi (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai.
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L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Mintalah siswa memperlihatkan lembar kerja remidi yang sudah dinilai kepada 
orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang perkembangan perilaku anaknya setelah 
diremidi. 
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PEMBAGIAN HADIS 

DARI SEGI SIFAT SANAD

A. KOMPETENSI INTI (KI)

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  KOMPETENSI DASAR (KD)

1.2. Berkomitmen meneladani sifat muḥaddiṡīn dalam menjaga ajaran agama 
Islam.

3.4. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis dari segi 
sifat sanad

4.5. Memperagakan sifat-sifat sanad 

5
BAB
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C.  INDIKATOR 
1.  Menjelaskan pengertian hadis musnad, muttaṣil, musalsal, mu’an’an, ‘āli, dan 

nāzil

2.  Mengidentifikasi hadis musnad, muttaṣil, musalsal, mu’an’an, ‘āli, dan nāzil

3.  Menjelaskan kedudukan hadis musnad, muttaṣil, musalsal, mu’an’an, ‘āli, 
dan nāzil.

4.  Mendemonstrasikan contoh hadis musnad, muttaṣil, musalsal, mu’an’an, ‘āli, 
dan nāzil

D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1.  Siswa dapat memahami pembagian hadis dari segi sifat sanad

2.  Siswa dapat memahami keadaan sanad hadis

3.  Siswa dapat memahami pengaruh sifat sanad terhadap kondisi hadis.

4.  Siswa meneladani sifat muḥaddiṡīn dalam menjaga ajaran agama Islam

E.  MATERI POKOK

Agar mengerti dengan apa yang telah mereka amati, maka ajaklah siswa untuk 
menggali pengetahuan tentang:

A. Hadis muttaṣil yaitu “Hadis yang sanadnya sambung baik sampai kepada 
Nabi atau selain Nabi”.

Pembagian hadis muttaṣil ada 2 yaitu muttaṣil marfū’ dan hadis muttaṣil 
mauqūf . 

a. Contoh hadis muttaṣil marfū’ adalah 

 ِ ّٰ نَّ رَُسوَل ا
َ
ِ بُْن َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن نَافٍِع َعْن ابِْن ُعَمَر أ ّٰ َثَنا َعبُْد ا َحدَّ

ْهلَُه َوَماَلُ 
َ
نََّما ُوتَِر أ

َ
ةُ الَْعْصِ فََكأ

َ ِي َتُفوتُُه َص ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل الَّ ّٰ َصلَّ ا
رواه أبو داود

Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Maslamah 
dari Mālik dari Nāfi’ dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda: “Orang yang tidak mengerjakan shalat Asar seakan-akan 
menimpakan bencana kepada keluarga dan hartanya”
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b. Contoh hadis muttaṣil mauqūf adalah: hadis yang diriwayatkan oleh Mālik 
dari Nāfi’ bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: “Barang 
siapa yang mengutangi orang lain maka tidak boleh menentukan syarat 
lain kecuali keharusan membayarnya.”

B. Hadis musnad (ُمْسَنٌد) yaitu “Hadis yang sanad dan periwayatnya sambung 
hingga kepada nabi Muhammad saw”. 

C. Hadis mu’an’an “ُمَعنَْعْن” yaitu “Hadis yang sanadnya terdapat redaksi “َعْن” 
(dari) seseorang”. 

Pendapat ulama ahli hadis dalam masalah apakah hadis mu’an’an bisa 
diterima atau tidak terdapat dua versi:

a. Bahwa hadis yang sanadnya menggunakan redaksi “َعْن” (dari) termasuk 
dalam kategori hadis yang sanadnya muttaṣil. Namun harus memenuhi 
beberapa syarat. 

Yaitu:

a) Periwayat harus mempunyai sifat ‘adalah.

b) Harus terdapat hubungan guru murid, dalam artian keduanya harus 
pernah bertemu.

c) Periwayat bukan termasuk mudallis.

D. Hadis Musalsal ( ُمَسلَْسٌل ) yaitu “Mengikutinya periwayat hadis pada sifat/
keadaan periwayat sebelumnya, atau mengikutinya periwayat hadis pada 
cara meriwayatkan periwayat sebelumnya”

Macam-macam hadis musalsal

a. Musalsal bi aḥwāl ar-ruwāt (musalsal keadaan periwayat). 

b. Musalsal bi ṣifāt ar-ruwāh (Musalsal dalam hal sifat periwayat). 

c. Musalsal bi ṣifāt ar-riwāyah (Musalsal dalam sifat periwayatan)

E. Hadis āli ( ْ ِ  yaitu “Suatu hadis yang sedikit jumlah rantai periwayatnya (َع
sampai kepada Rasulallah Saw. dibandingkan dengan sanad lain hadis yang 
sama”.

1. Macam-macam hadis āli 

a. ‘Āli muṭlak, yaitu hadis yang lebih sedikit rantai periwayatnya hingga 
kepada Rasulullah dibandingkan dengan sanad yang lain. Āli muṭlaq 
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ini yang paling tinggi diantara macam-macam āli apabila memiliki 
sanad yang ṣaḥīḥ .

b. Āli Nisbi atau Iḍāfi, yaitu hadis yang lebih sedikit rantai periwayatnya 
hingga pada Imam tertentu.

F. Hadis Nāzil (الَازُِل) Yaitu “Suatu hadis yang banyak jumlah rantai 
periwayatnya sampai kepada Rasulallah Saw. dibandingkan dengan sanad 
lain pada hadis yang sama”.

1. Macam-macam hadis nāzil

a. Sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada Nabi.

b. Sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada salah 
seorang imam hadis

c. Sanad yang rantai periwayatnya lebih banyak sampai kepada suatu 
kitab hadis yang mu’tabarah

d. Sanad yang di dalamnya terdapat periwayat yang menerima hadis dari 
seorang syaikh kemudian meninggal, juga dari periwayat lain yang 
menerima dari syaikh itu.

e. Sanad yang di dalamnya terdapat periwayat yang mendengar hadis 
dari seorang syaikh, kemudian (belakangan) periwayat itu menerima 
hadis dari periwayat lain yang juga mendengar dari syaikh itu.

 

F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan. 

a.  Persiapan

1)  Ucapkan salam dan berdoa bersama.

2)  Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3)  Sapalah siswa.

4)  Ajaklah siswa untuk merenungi tentang tau satu mudah mengetahui yang 
lain pada kolom “mari renungkan” dibuku siswa.
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5)  Sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, materi pokok, dan 
peta konsep.

6)  Ajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi sebelumnya yang 
mendasari materi Syarat-syarat rijāl al-ḥadīṡ. 

7)  Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

8)  Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model Critical Incident ( Pengalaman Penting )

Strategi ini digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan dari 
penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan siswa sejak awal dengan 
melihat pengalaman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan model 
bermain peran (role playing). Model pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi perasaan siswa, mentransfer dan mewujudkan pandangan 
mengenai perilaku, nilai dan persepsi siswa, mengembangkan keterampilan 
(skill) pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi 
pelajaran dalam cara yang berbeda.

b.  Pelaksanaan  

Model pertama 

1.  Sampaikan kepada siswa materi yang akan dipelajari adalah tentang 
syarat rijāl al-ḥadīṡ, dalam bab ini disajikan tentang definisi rijāl al-
ḥadīṡ yang merupakan salah satu dari unsur hadis, kemudian hal-hal yang 
menyebabkan hadis dianggap tidak benar yang disebabkan karena rijāl 
nya yang tidak bisa dipercaya, dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat 
seseorang yang menyebabkan hadis yang disampaikannya tidak bisa 
dipercaya. Kemudian ṭabaqah rijāl al-ḥadīṡ. 

2.  Beri kesempatan beberapa menit kepada siswa untuk mengingat-ingat 
pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang 
ada.

3.  Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka yang tidak terlupakan.

4.  Sampaikan pembelajaran dengan mengkaitkan pengalaman-pengalaman 
siswa dengan materi yang akan kita sampaikan
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Model kedua

1) Mintalah siswa untuk mencermati gambar dua orang yang berbeda 
penampilannya pada buku siswa kolom “mari mengamati” 

2) Mintalah siswa untuk mengemukakan hasil pencermatan tersebut.

3) Mintalah siswa yang lain untuk menanggapi siswa yang mengemukakan 
isi gambar.

5) Berikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan siswa isi 
gambar tersebut.

6) Kondisikan agar siswa menyimak penjelasan guru tentang pembagian 
hadis dari segi sifat sanad.

7)  Bagilah siswa kedalam beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi dengan tema:

a.  pengertian hadis muttaṣil

b.  pengertian hadis musnad

c.  pengertian hadis musalsal 

d.  pengertian hadis mu’an’an 

e.  pengertian hadis ‘Āli

f.  pengertian hadis nāzil

8) Secara bergantian masing-masing kelompok mintalah untuk 
mempresentasikan hasilnya dan kelompok lainnya memperhatikan/
menyimak dan memberikan tanggapan.

9) Berikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan siswa 
tentang pembagian hadis dari segi sifat sanad

10) Secara bergantian masing-masing kelompok mintalah untuk menampilkan 
perannya sesuai dengan skenario yang telah dipelajarinya sedangkan 
kelompok lain memperhatikan/ menyimak dan memberikan tanggapan.

11) Bimbinglah siswa untuk merenungi pembagian hadis dari segi sifat sanad 
dan membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. 

12) Mintalah siswa untuk mengemukakan kesimpulan hasil perenungannya.

13) Berikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang pembagian hadis 
dari segi sifat sanad
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14) Simpulkan bersama siswa intisari dari pelajaran tersebut sesuai yang 
terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

15) Pada kolom “Uji Kompetensi”, mintalah siswa untuk mengerjakan soal-
soal uji kompetensi dibuku siswa dan boleh dengan cara diskusi bersama 
temannya.

c.  Penutup

1)  Meminta kepada siswa untuk memberikan penilaian diskripsi pada kolom 
“Penilaian sikap”

2)  Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari satu hadis dengan sanad 
lebih dari satu, kemudian menentukan sanad yang nāzil dan yang āli serta 
menuliskan alasannya pada kolom “Tugas”

Catatan:

a.  Pencapaian karakter yang meyakini informasi/hadis serta selektif dalam 
menerima informasi/hadis sebagai siswa perlu ditunjang oleh program 
pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan hadis 

• menerangkan makna kandungan hadis

• mencari sumber hadis dari kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang ṣaḥīḥ

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.

G. SOAL SOAL

Berikan soal-soal ini untuk dikerjakan oleh siswa secara mandiri dan 
ambillah nilai kognitif siswa.

Soal Pilihan Ganda

1. Lihat hadis dibawah ini ……..

نَّ الَِّبَّ ..... 
َ
ِ ابُْن ُعَمَر أ قَاَل اْلَُخارِى َحَدثَِن َمالٌِك َعْن نَافٍِع قَاَل 

ِن َطاُووٌْسُ َحَدَثَنا  ْخَبَ
َ
ِ الزُّْهرِى َعِن ابِْن ُعيْنَيَْة أ ْحٌَد قاََل 

َ
قَاَل الُْمْسلُِم َحَدثَِن أ
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نَّ الَِّبَّ قَاَل ....
َ
ابُْن َعبَّاٍس أ

Riwayat muslim jika di bandingkan dengan riwayat Bukhari, maka sanad 
Imam Muslim ditinjau dari segi sifat sanadnya disebut Hadis………….

a. Āli   

b.  Musalsal 

c.  Muttaṣil

d. Nāzil   

e.  Musnad

2. Hadis yang sanadnya sambung mulai dari awal sanad hingga Rasulullah 
disebut Hadis…………

a. Musnad   

b.  Mu’an’an 

c.  Āli

d. Musalsal  

e.  Muttaṣil

3. Hadis yang sanadnya sambung mulai dari awal sanad hingga akhir sanad baik 
disandarkan kepada Nabi, Sahabat atau Tabi’in disebut 

a.  hadis marfū’   

b.  hadis maqṭū’  

c.  hadis Muttaṣil

d.  hadis mauqūf   

e.  hadis Qudsi

4. Hadis Musnad adalah hadis yang sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah 
adalah pendapat menurut……….

a. Al-Khatib  

b.  Al-Bukhari  

c.  Imam Tirmidzi

d. Al-Hakim  

e.  Imam Nawawi

5. Hukum mengamalkan hadis mu’an’an adalah muttaṣil namun dengan syarat 
tertentu, syarat-syarat tersebut menurut Imam Muslim adalah sebagai berikut, 
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kecuali………..

a. Rijāl nya harus adil 

b. Rijāl nya tidak pernah memudalaskan hadis

c. Murid dengan syeikhnya sezaman

d. Murid dengan syeikhnya memungkinkan bertemu

e. Murid menerima langsung dari syeikhnya

6. Rasul menyampaikan hadis kepada Abu Hurairah dengan menepuk pundaknya 
terlebih dahulu, kemudian Abu Hurairah juga menepuk pundak muridnya 
sebelum menyampaikan hadis hingga akhir sanad. Deskripsi tersebut adalah 
Hadits..…….

a. Musnad.  

b.  Musalsal  

c.  Āli

d. Muttaṣil  

e.  Mu’an’an

7. “Suatu hadis yang banyak jumlah para perawinya sampai kepada Rasulallah 
Saw. dibandingkan dengan sanad lain pada hadis yang sama” disebut hadis......

a. Nāzil    

b.  Musalsal  

c.  Āli

d. Muttaṣil  

e.  Mu’an’an

8. Ada dua skema sanad.

Nabi→Abu Hurairah→Thawus→A’masy→Muslim

Nabi→Ibnu Umar→Nāfi’ →Mālik→Ahmad→Bukhari

Sanad pertama jika dibandingkan dengan sanad kedua sifatnya adalah………

a. āli   

b.  mu’an’an  

c.  musnad

d.  nāzil   

e.  musalsal
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9. Hadis muttaṣil menurut bahasa artiya.......

a.  bertemu   

b.  sambung  

c.  liqa’

d.  sandaran 

e.  membangsakan

10. Hadis ditinjau dari segi sifat sanad ada enam antara lain dibawah ini, 
kecuali.......

a. Āli   

b.  Mu’an’an  

c.  Musnad

d.  Nāzil   

e.  Munqaṭi' 

11. Hadis musnad memiliki dua syarat yaitu sanadnya harus sambung dan syarat 
kedua adalah......

a.  muttaṣil    

b.  hadisnya ṣaḥīḥ  

c.  hadisnya tidak cacat

d.  sampai pada Rasulullah 

e.  Perawinya ḍābiṭ 

12. Hadis hanya boleh dikatakan muttaṣil jika sanadarannya adalah Nabi atau 
Sahabat. Adapun jika disanadarkan kepada tabi’īn diperbolehkan dengan 
syarat......

a.  saling bertemu antara guru dan murid 

b.  diriwayatkan oleh orang yang ḍābiṭ dan adil 

c.  harus disebutkan nama tabi’īn nya

d.  tabi’īnnya harus menerima dari shahabat.

e.  makna hadisnya sesuai dengan hadis yang dari Nabi.

13. Jika ada sahabat yang sering bertemu dengan Nabi kemudian meriwayatkan 

hadis dengan menggunakan redaksi tahammulnya dengan kata-kata “عن” 
maka hukumnya adalah.....

a.  hadisnya ṣaḥīḥ   
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b.  hadisnya ḥasan 

c.  Muttaṣil 

d.  munqaṭi'   

e.  hadisnya ḍa’īf

14. Apabila sahabat itu jarang bertemu nabi, maka sanad itu perlu ditinjau ulang. 
Pendapat ulama ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis mu’an’an termasuk 
hadis muttaṣil menyaratkan sebagai berikut, kecuali.....

a.  Perawi harus mempunyai sifat ‘adalah.

b.  guru dan murid harus bertemu. 

c.  Perawi bukan termasuk mudallis

d.  guru dan murid harus ṡiqah

e.  guru dan murid harus hidup sezaman

15. Musalsal menurut bahasa adalah.....

a.  berantai  

b.  berturut-turut 

c.  bersambung

d.  sezaman  

e.  mengalir dari hulu ke hilir

Soal uraian

1. Apa definisi musalsal? Jelaskan.....

2. Sebutkan pembagian hadis dari segi sifat sanad!.....

3. Hadis dibawah ini adalah contoh hadis apa? Jelaskan alasannya!........

قَاَل  ُثمَّ  يَوًْما  بَِيِدهِ  َخَذ 
َ
أ وََسلََّم  َعلَيْهِ   ُ ّٰ ا َصلَّ  الَِّبَّ  نَّ 

َ
أ َجَبٍل  بِْن  ُمَعاذِ  َعْن 

ِحبَُّك 
ُ
نَا أ
َ
َوأ  ِ ّٰ ّمِ يَا رَُسوَل ا

ُ
نَْت َوأ

َ
ِب أ
َ
ِحبَُّك َفَقاَل َلُ ُمَعاٌذ بِأ

ُ
يَا ُمَعاُذ إِّنِ َل

 َ َ ِعّنِ 
َ
أ اللَُّهمَّ  َتُقوَل  ْن 

َ
أ ٍة  َ َص  ِ

ُكّ ُدبُرِ  ِف  تََدَعنَّ   َ ُمَعاُذ  يَا  وِصيَك 
ُ
أ قَاَل 

وَْص 
َ
َوأ َنابِِحَّ  الصُّ ُمَعاٌذ  بَِذلَِك  وَْص 

َ
َوأ ِعَباَدتَِك.قَاَل  وَُحْسِن  وَُشْكرَِك  ذِْكرَِك 

بُو َعبِْد الرَّْحَِن ُعْقَبَة بَْن ُمْسلٍِم
َ
وَْص أ

َ
بَا َعبِْد الرَّْحَِن َوأ

َ
َنابِِحُّ أ الصُّ

4. Apa perbedaan antara hadis muttaṣil dan hadis musnad? Jelaskan!...

5. Apa hukum mengamalkan hadis mu’an’an? Jelaskan!....
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PENILAIAN SIKAP

Setelah siswa memahami uraian mengenai pembagian hadis dari segi sifat 
sanad coba mintalah siswa untuk mengamati perilaku berikut ini mintalah untuk 
memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia.!

No. Perilaku Yang Diamati Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju Alasan

1.
Aminah menyampaikan hadis dengan 
cara mengikuti gaya gurunya ketika 
dia mendengar dari gurunya.

2.

Badrus selalu tidak percaya dengan 
informasi yang didapat dari seseorang 
dengan selalu menanya dari siapa dan 
dari siapa.

3.

Amir menginformasikan kepada 
seseorang dengan memperagakan 
informan ketika dia mendapatkan 
informasi

4.

Toni lebih memilih hadis yang 
tingkatan sanadnya lebih sedikit 
dibandingkan hadis yang tingkatan 
sanadnya lebih banyak

5.

Tono memilih mengamalkan ajaran 
tentang wuḍu dari guru fiqhnya 
dari pada ajaran tentang wuḍu dari 
bapaknya. 

H.  PENILAIAN

a).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan kerjasama, diskusi, dan kekompakan 
siswa dari kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

No. Nama siswa

Aspek yang
dinilai Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

1)  Kejelasan dan kedalaman informasi.
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a.  Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 1,33

b.  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 1,20. 

c.  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 0,80

2) Keaktifan dalam diskusi.

a.  Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 1,33. 

b.  Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 1,20.

c.  Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 0,80.

3)  Kejelasan dan kerapian presentasi.

a.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan rapi, skor 1,33.

b.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan 
rapi, skor 1,25. 

c.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas 
dan kurang rapi, skor 1,15.

d.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas 
dan tidak rapi, skor 0,80.

b).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan mengerjakan soal-soal pilihan ganda 
dan uraian dari kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

Skor penilaian sebagai berikut:

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,15 (maksimal 15 x 0,15 = 2.25

b)  Uraian: Rubrik Penilaian

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a.  Jika siswa dapat menyebutkan definisi hadis musalsal 
dengan sempurna, skor 0,35

b.  Jika siswa dapat menyebutkan definisi hadis musalsal 
dengan tidak lengkap, skor 0,25

c.  Jika siswa tidak dapat menyebutkan definisi hadis 
musalsal, namun menjawab dengan jawaban tidak tepat, 
skor 0,10

0,35
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2

a.  Jika peserta didik dapat menyebutkan macam-macam 
hadis dari segi sifat sanad dengan sempurna, skor 0,35.

b.  Jika peserta didik dapat menyebutkan macam-macam 
hadis dari segi sifat sanad dengan tidak tepat, skor 0,25.

c.  Jika peserta didik tidak dapat menyebutkan macam-macam 
hadis dari segi sifat sanad, dan menjawab dengan jawaban 
yang tidak sesuai, skor 0,10.

0,35

3

a.  Jika siswa dapat mengidentifikasi contoh hadis musalsal 
dengan perkataan rowi dan dapat menyebutkan alasannya 
dengan sempurna, skor 0,35

b.  Jika siswa dapat mengidentifikasi contoh hadis musalsal 
dengan perkataan rowi dan dapat menyebutkan alasannya 
kurang sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa tidak mengidentifikasi contoh hadis musalsal 
dengan perkataan rowi dan dapat menyebutkan alasannya, 
nmun menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah 
skor 0,10.

0,35

4

a.  Jika siswa dapat menuliskan perbedaan muttaṣil dengan 
musnad dengan sempurna, skor 0,35.

b.  Jika siswa dapat menuliskan perbedaan muttaṣil dengan 
musnad tidak sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa t idak  dapat menul i skan  perbedaan muttaṣil 
dengan musnad namun menjawab dengan jawaban yang 
tidak sesuai, skor 0,10.

0,35

5

a.  Jika siswa dapat menjelaskan hukum mengamalkan hadis 
mu’an’an dengan sempurna, skor 0,35.

b.   Jika siswa dapat menjelaskan hukum mengamalkan hadis 
mu’an’an dengan tidak sempurna, skor 0,25.

c.  Jika siswa t idak  dapat menjelaskan hukum 
mengamalkan hadis mu’an’an dan menjawab dengan 
jawaban lain, skor 0,10.

0,35

Jumlah skor 1,75

c).  Lakukan penilaian sikap kritis dan perhatian siswa terhadap nilai-nilai sosial 
dari kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.
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Aspek dan rubrik penilaian

1. Sikap yang mengambil pelajaran hikmah dari pembelajaran tentang 
pembagian hadis dari segi sifat sanad yang diketahui melalui kolom 
“Penilaian sikap” dibuku siswa.

No 1. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No.2. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 3. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No 4. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

No.5. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian kolom 1 = 1,33

2. Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan prilaku 
sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek kolom 1, dan 
berprilaku sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek kolom 1, 
skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek kolom 1, dan 
berpilaku sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek kolom 1, 
skor 1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek kolom 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,00

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek kolom 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek kolom 
1, skor 0,60.

3. Perhatian siswa terhadap materi pembagian hadis dari segi sifat sanad.

a.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi sifat 
sanad ditunjukkan dengan pertanyaan, komentar, kritikan, terhadap 
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materi, skor 1,33. 

b.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi sifat 
sanad dengan pasif, namun memiliki tambahan catatan, skor 1,00.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi sifat 
sanad dengan pasif, dan tidak memiliki tambahan catatan, skor 0,80.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
sifat sanad, skor 0,50.

d).  Lakukan penilaian tanggungjawab dan kedisiplinan siswa pada pelajaran dari 
kolom “Tugas” di buku siswa

Skor penilaian sebagai berikut:

1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,00.

2. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,00.

3. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 
1,50.

I.  KUNCI JAWABAN

Kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

(Kebijakan guru) 

Kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

I.  Pilihan Ganda

1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A
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9. B

10. E

11.  C

12.  C

13.  C

14.  D

15.  E

II.  Uraian.

1.  Definisi hadis musalsal

ْخَرى
ُ
َواةِ تَاَرةً وِ لِلّرَِوايَةِ تَاَرةً أ ٍة لِلرُّ

ْو َحالَ
َ
َ ِصَفٍة أ َ . َتَتاُبُع رَِجاِل إِْسَنادِهِ 

“Keikutsertaan para periwayat dalam sanad secara berturut-turut pada 
satu sifat atau pada satu keadaan, terkadang terjadi pada para periwayat 
terkadang terjadi pada periwayatan”

2.  Musalsal, musnad, mu’an’an, ‘āli, nāzil, muttaṣil.

3.  Hadis musalsal pada perkataan setiap perawi ketika menyampaikan 
periwayatannya dengan ungkapan: Sesungguhnya aku mencintaimu, 
maka katakan di setiap selesai shalat. Setiap perawi yang menyampaikan 
perawi hadis ini selalu memulai dengan kata-kata tersebut sebagaimana 
yang dilakukan Rasulallah terhadap Mu’adz

4.  Muttaṣil harus tidak harus sampai pada rasulullah, sedangkan musnad 
harus sampai pada Rasulullah.

5.  Hukum mu’an’an boleh dijadikan ḥujjah dengan syarat sanadnya sambung, 
diriwayatkan oleh orang yang ṡiqah, periwayatnya tidak mudallis.

Kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

Jawaban yang diharapkan adalah

1.  sangat setuju

2.  sangat setuju

3.  sangat setuju
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4.  tidak setuju

5.  sangat setuju

Kolom “ Tugas “ di buku siswa

Kebijakan guru.

J.  PENGAYAAN

Siswa yang sudah menguasai materi diberi tugas untuk memahamkan kepada 
siswa yang remidi tentang pembagian hadis dari segi sifat sanad. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil memahamkan temannya 
yang remidi).

K.  REMEDIAL

Mintalah siswa yang sudah faham (yang masuk kategori pengayaan) untuk 
menjelaskan materi pembagian hadis berdasarkan sifat sanad kepada siswa yang 
belum menguasai materi diluar jam pelajaran.

Berikan soal-soal remedi kepada siswa yang remedi.

Jika soal dapat dijawab oleh siswa yang remidi, berilah penilaian kepada siswa 
yang remedi dan berilah tambahan nilai kepada siswa yang mengajari. 

L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Mintalah siswa memperlihatkan lembar kerja remidi yang sudah dinilai kepada 
orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang perkembangan perilaku anaknya setelah 
diremidi. 
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PEMBAGIAN HADIS
DARI SEGI TEMPAT 
PENYANDARANNYA

A. KOMPETENSI INTI (KI)

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai bermasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3.  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.  KOMPETENSI DASAR (KD)

2.1. Membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan hadis 

3.5. Memahami definisi, macam-macam, contoh, dan kedudukan hadis dari segi 
penyandarannya

C.  INDIKATOR 
1. Menjelaskan hadis qudsi, marfū’, mauqūf, maqṭū’.

2.  Mendemonstrasikan contoh hadis qudsi, marfū’, mauqūf, maqṭū’

3. Mengidentifikasi perbedaan hadis qudsi dengan qur’an, dan hadis nabawi. 

6
BAB
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D.  TUJUAN PEMBELAJARAN

1.  Siswa dapat memahami macam-macam hadis dari segi tempat penyandarannya

2.  Siswa selektif dalam memanfaatkan hadis

3.  Siswa mengetahui siapa yang ditauladani dalam hadis.

E.  MATERI POKOK

A. Hadis Qudsi yaitu hadis yang disandarkan oleh Rasul Saw. dan disanadkan 
kepada Tuhannya selain al-Qur’an. Atau hadis yang lafaẓ matannya dari 
Nabi Muhammad Saw. dan maknanya dari Allah SWT.

1. Tanda-tanda hadis Qudsi

- ّٰ ِ فِيَْما يَْروِيْهِ َعِن ا ّٰ قَاَل رَُسْوُل ا
ِّهِ - ِ َعْن َرب ّٰ  قَاَل رَُسْوُل ا
- ّٰ ُ فِيَْما َرَواهُ َعنُْه رَُسْوُل ا ّٰ قَاَل ا

2. Contoh hadis Qudsi

1. ّٰ  ما رواه المام أحد و أبو داود و ابن ماجه عن أب هريرة عن الب أنه قال : قال ا
تعا : الِكْبَِياُء رَِدائِْي َو الُْعْظَمُة إَِزارِي ، َفَمْن نَازََعِن َواِحًدا ِمنَْها قََذْفُتُه ِف الَّارِ.

3. Perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Qur’an dan hadis Nabawi

- Perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Qur’an:

AL-QUR’AN Hadis Qudsi
1. disyaratkan harus mutawātir
2. dihukumi ibadah bagi yang 

membacanya
3. sebagai mukjizat
4. tidak boleh diriwayatkan dengan 

maknanya saja
5. lafaẓ dan maknanya dari Allah
6. dibaca dalam shalat
7. haram menyentuh bagi yang 

berhadats

1. tidak harus mutawātir
2. tidak dihukumi ibadah bagi yang 

membacanya
3. bukan mukjizat
4. boleh diriwayatkan dengan 

maknanya saja
5. lafaẓ dari nabi dan maknanya 

dari Allah
6. tidak dibaca dalam shalat
7. boleh menyentuh bagi yang 

berhadats
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AL-QUR’AN Hadis Qudsi
8. keberadaannya pasti
9. membangkangnya dihukumi 

kafir
10. terdapat ayat dan surat

8. keberadaannya hanya perkiraan
9. membangkangnya tidak 

dihukumi kafir
10. tidak terdapat ayat dan surat

- Perbedaan antara hadis Qudsi dan hadis Nabawi:

Hadis NABAWI Hadis Qudsi

1. Sandarannya adalah Nabi
2. Berhubungan dengan tata cara 

ibadah, kemaslahatan ummat, 
mu’amalah, dan menyebutkan 
halal dan haram.

1. Sandarannya Allah
2. Berhubungan dengan haq Allah 

dengan menjelaskan keagungan-
Nya, menampakkan rahmat-
Nya, dan mengingatkan luasnya 
kekuasaan-Nya

B. Hadis marfū’

1. Pengertian hadis marfū’ yaitu “Perkataan, perbuatan, ketetapan, atau 
sifat yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik dengan ungkapan yang 
jelas dari nabi atau samar namun ketentuan hukumnya dari Nabi, baik yang 
menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya bersambung 
atau terputus”.

2. Pembagian hadis marfū’ dan contohnya

a. Hadis marfū’ qauli  

Adalah segala “perkataan” yang disandarkan kepada Nabi Saw. 
baik yang menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya 
muttaṣil atau munqaṭi' . Contoh:

َعْن  َساَمَة 
ُ
أ بُو 
َ
أ َثَنا  َحدَّ قَالُوا  َواِحٍد  َغْيَ  ُل  َّ اْلَ  ٍّ ِ َ بُْن  اْلََسُن  َثَنا  َحدَّ

ْشَعرِّيِ 
َ
ِب ُموَس اْل

َ
ِب بُْرَدةَ َعْن أ

َ
هِ أ ِب بُْرَدةَ َعْن َجّدِ

َ
ِ بِْن أ ّٰ بَُريِْد بِْن َعبِْد ا

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن َكْلُنَْياِن يَُشدُّ  ّٰ ِ َصلَّ ا ّٰ قَاَل قَاَل رَُسوُل ا
َبْعُضُه َبْعًضا. رواه التمذي

b. Hadis marfū’ fi’li  

Adalah segala “perbuatan” yang disandarkan kepada Nabi Saw. 
baik yang menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya 
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muttaṣil  atau munqaṭi'.Contoh: 

َثَنا َحاتٌِم َيْعِن  َثَنا َخاِلُ بُْن اْلَارِِث َحدَّ بُْن ُمَعاٍذ َحدَّ  ِ ّٰ َثَنا ُعَبيُْد ا َحدَّ
ِب َصغَِيةَ َعْن ِسَماٍك قَاَل َسِمْعُت الُّْعَماَن بَْن بَِشٍي قَاَل َكَن رَُسوُل 

َ
ابَْن أ

ةِ فَإَِذا اْسَتَويَْنا  َ ُ َعلَيْهِ وََسلََّم يَُسّوِي ُصُفوَفَنا إَِذا ُقْمَنا لِلصَّ ّٰ ِ َصلَّ ا ّٰ ا
. رواه أبو داود َ َكبَّ

Hadis ini marfū’ karena hadis ini gambaran tentang perbuatan 
Nabi yang meluruskan shaf pada shalat jamaah.

c. Hadis marfū’ taqrīri 

Adalah segala “ketetapan” yang disandarkan kepada Nabi Saw. 
baik yang menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya 
muttaṣil atau munqaṭi' . Contoh:

بُو 
َ
بُو ُكَريٍْب َجِيًعا َعْن ابِْن فَُضيٍْل قَاَل أ

َ
ِب َشيَْبَة َوأ

َ
بُو بَْكرِ بُْن أ

َ
َثَنا أ َحدَّ

نََس بَْن 
َ
لُْت أ

َ
ُد بُْن فَُضيٍْل َعْن ُمَْتارِ بِْن فُلُْفٍل قَاَل َسأ َثَنا ُمَمَّ بَْكٍر َحدَّ

ٍة  َ َ َص َ يِْدي 
َ
ِع َبْعَد الَْعْصِ َفَقاَل َكَن ُعَمُر يَْضُِب اْل َمالٍِك َعْن الََّطوُّ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َرْكَعَتْيِ َبْعَد  ّٰ ِ َصلَّ ا َ َعْهِد الَِّبّ َ َبْعَد الَْعْصِ َوُكنَّا نَُصّلِ 
َصلَّ   ِ ّٰ ا رَُسوُل  َكاَن 

َ
أ َلُ  َفُقلُْت  الَْمْغرِِب  ةِ  َ َص َقبَْل  ْمِس  الشَّ ُغُروِب 

ُمْرنَا َولَْم َينَْهَنا. 
ْ
ُهَما قَاَل َكَن يََرانَا نَُصّلِيِهَما فَلَْم يَأ َّ وََسلََّم َص ُ َعلَيْهِ  ّٰ ا

رواه مسلم
d. Hadis marfū’ waṣfi 

Adalah segala “sifat” yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik 
yang menyandarkannya itu shahabat atau bukan, baik sanadnya  
muttaṣil atau munqaṭi' . Contoh: 

َثَنا  ُّ بُْن اْلََسِن بِْن ُسلَيَْماَن َحدَّ ِ َ ْعَثاءِ  بُو الشَّ
َ
ثَِن أ ِ َحدَّ ّٰ َثَنا َعبْد ا َحدَّ

ِب َعبِْد 
َ
اٍج َعْن ُعثَْماَن َعْن أ ْحَُر ُسلَيَْماُن بُْن َحيَّاَن َعْن َحجَّ

َ
بُو َخاِلٍ اْل

َ
أ

ُ َعنُْه َعْن  ّٰ ٌّ رَِضَ ا ِ َ ِّ َعْن نَافِِع بِْن ُجَبْيِ بِْن ُمْطعٍِم قَاَل ُسئَِل  ِ الَْمّكِ ّٰ ا
ًبا  َ َطوِيٌل ُمْشَ َ قَِصٌي َو  ( ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َفَقاَل ( ّٰ ِ َصلَّ ا ِصَفةِ الَِّبّ

َعرِ لَْونُُه ُحَْرةً َحَسَن الشَّ
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C. Hadis mauqūf 

1. Pengertian hadis mauqūf yaitu “hadis yang disandarkan kepada Sahabat, 
berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan”.

2. Contoh hadis mauqūf 

a. Perkataan (Qauly)

“Dari Abdullah (Bin Mas`ud), ia berkata : “janganlah salah 
seorang dari kamu taqlid agamanya dari seseorang, karena jika 
seseorang itu beriman, maka ikut beriman, dan jika seseorang itu 
kufur, ia pun ikut kufur”. (H.R. Abu Na`im).

D. Hadis maqṭū’

1. Pengertian hadis maqṭū’ yaitu “perkataan, perbuatan atau taqrir yang 
disandarkan kepada tabi`in atau orang setelah tabiin”.

2. Contoh hadis maqṭū’ 

a. Perkataan (Qauly)

“Dari Abdillah Bin Sa`id Bin Abi Hindin, ia berkata: aku 
pernah bertanya kepada Sa`id Bin Musayyab; bahwasanya si 
fulan bersin, padahal imam sedang berkhutbah, lalu orang lain 
ucapkan “yarhamukallah” (bolehkan yang demikian?) jawab Sa`id 
Bin Musayib “perintahlah kepadanya supaya jangan sekali-kali 
diulangi”. (Kitab Al Atsar).

Sa`id Bin Musayyab adalah seorang tabi`īn, maka hadis ini 
dinamakan maqṭū’ 

b. Perbuatan (Fi’ly)

“Dari Qatadah, ia berkata: adalah Sa`id Bin  Musayyab pernah 
shalat dua rakaat sesudah ashar. (Kitab Al Muḥalla).

Sa`id Bin  Musayyab adalah seorang tabi`in, dan hadis di atas 
adalah hadis maqṭū’ berupa cerita tentang perbuatannya. 

c. Ketetapan (Taqrīri)

“Dari Hakam Bin Utaibah, ia berkata: adalah seorang hamba 
mengimami kami dalam mesjid itu, sedang Syuraih (juga shalat 
disitu). (Kitab Al-Muḥalla).
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Syuraih ialah seorang tabi`in. riwayat hadis ini menunjukan 
bahwa Syuraiḥ menetapkan untuk membenarkan seorang hamba jadi 
imam.

F.  PROSES PEMBELAJARAN

Secara umum pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dengan pendekatan 
saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menggali, membandingakan, dan 
mengkomunikasikan. 

a.  Persiapan

1) Ucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Periksalah kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Sapalah siswa.

4) Mintalah siswa untuk merasakan dan merenungkan tentang “lihatlah apa 
yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan” pada kolom 
“mari renungkan” dibuku siswa.

5) Sampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pokok, dan 
peta konsep.

6) Ajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi sebelumnya yang 
mendasari materi hari ini. 

7) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

8)  Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok di antaranya model TEKS ACAK. Strategi ini sangat baik digunakan 
untuk materi yang sifatnya pembagian yang banyak jenisnya,seperti 
pembagian hadis dari segi tempat penyandarannya yang. Kemudian bisa 
dilanjutkan dengan model QUESTIONS STUDENTS HAVE (pertanyaan 
siswa). Teknik ini merupakan teknik yang tidak menakutkan yang dapat 
dipakai untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa. Teknik ini 
menggunakan elisitasi dalam memperoleh partisipasi siswa secara tertulis.

b.  Pelaksanaan 
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Model pertama langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.  Tentukan bacaan bab pembagian hadis dari segi tempat penyandarannya 
nya: musalsal, musnad, muttaṣil, mu’an’an, ‘āli, dan nāzil.

2.  Potong istilah-istilah tersebut menjadi beberapa bagian yang 
memungkinkan dapat dijodohkan antara potongan satu dengan potongan 
lainnya. 

3.  Bagi siswa menjadi 8 kelompok kecil

4.  Bagikan potongan-potongan kepada kelompok secara merata dan di satu 
kelompok dipastikan masing-masing potongannya dapat dijodohkan. 

5.  Beri tugas kepada siswa untuk menyusun potongan tersebut sehingga 
sesuai dengan bacaan dibuku siswa.

6.  Pelajari teks bacaan dengan siswa dengan cara yang anda kehendaki

Model kedua

Model kedua langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.  Bagikan potongan-potongan kertas (ukuran kartu pos) kepada siswa minta 
setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang berkaitan 
dengan pembagian hadis dari segi sifat sanad. 

2.  Setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing mintalah 
siswa untuk memberikan kepada teman disamping kirinya. Dalam hal ini 
jika posisi duduk siswa adalah lingkaran, nantinya akan terjadi gerakan 
perputaran kertas searah jarum jam. Jika posisi duduk berderet, sesuaikan 
dengan posisi mereka asalkan semua siswa dapat giliran untuk membaca 
semua pertanyaan dari teman-temanya.

3.  Pada saat menerima kertas dari teman di sampingnya, mintalah kepada 
siswa untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika pertanyaan itu juga ingin 
dia ketahui jawabannya, maka dia harus memberi tanda centang (  ), jika 
tidak berikan langsung kepada teman di samping kirinya lagi

4.  Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, mintalah siswa 
untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Pada saat ini 
guru mencari pertanyaan yang mendapat tanda centang paling banyak 
untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari yang paling banyak.

5.  Beri respon kepada pertanyaan–pertanyaan tersebut dengan: a) jawaban 
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langsung secara singkat, b) menunda jawaban sampai pada waktu yang 
tepat atau waktu membahas topik tersebut, c) menjelaskan bahwa pelajaran 
ini tidak akan sampai mmbahas pertanyaan siswa tersebut. Jawaban secara 
pribadi dapat diberikan di luar kelas

6.  Jika waktu cukup, minta siswa untuk membacakan pertanyaan yang dia 
tulis hingga pertanyaan yang tidak mendapatkan centang sekalipun. Dan 
mintalah yang tidak mencentangnya untuk menjawab.

7.  Kumpulkan semua kertas, besar kemungkinan ada pertanyaan- pertanyaan 
yang akan anda jawab pada pertemuan berikutnya.

8.  Simpulkan bersama siswa intisari dari pelajaran tersebut sesuai yang 
terdapat dalam buku teks siswa pada kolom “Rangkuman” di buku siswa.

9.  Pada kolom “Uji Kompetensi” dibuku siswa, mintalah siswa untuk 
merasakan dan menganalisis, serta mengkomunikasikan soal-soal uji 
kompetensi di buku siswa.

c.  Penutup

1.  Mintalah siswa untuk memberikan penilaian pada diskripsi pada kolom 
“Penilaian sikap” di buku siswa

2.  Berikan tugas kepada siswa untuk mencari satu contoh hadis qudsi, 
marfū’ mauqūf, dan maqṭū’, dan menjelaskan fungsi dan kandungannya 
serta menuliskan alasannya. pada kolom “Tugas” dibuku siswa.

Catatan:

a.  Pencapaian karakter yang meyakini, menghayati, hadis yang benar dan 
terpercaya sebagai sumber hukum Islam, sebagai siswa perlu ditunjang 
oleh program pembiasaan, antara lain:

• menghafalkan contoh-contoh hadis 

• menerangkan makna kandungan hadis yang dihafal

• mencari sumber hadis dari kutub as-sittah

• menyesuaikan antara amaliyah siswa sehari-hari yang sesuai dengan 
makna matan hadis yang benar

• Kegiatan luar ruangan bernuansa kejujuran.
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G.  SOAL-SOAL

Berikan soal-soal dibawah ini kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri dan 
berikanlah nilai kognitif

Soal Pilihan Ganda

1. Dibawah ini adalah pembagian hadis dari segi sumbernya pertama, kecuali.....

a.  hadis Qudsi  

b.  hadis marfū’  

c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf   

e.  hadis maqṭū’ 

2. hadis yang disandarkan oleh Rasul Saw. dan disanadkan kepada Tuhannya 
selain al-Qur’an disebut.....

a.  hadis qudsi  

b. hadis marfū’  

c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf  

e.  hadis maqṭū’ 

3. Dibawah ini adalah tanda-tanda hadis qudsi, kecuali.....

a.  berisi tentang kekuasaan Allah,  

b.  Nabi Sebagai periwayat.

c. ِ ّٰ ِ فِيَْما يَْروِيْهِ َعِن ا ّٰ قَاَل رَُسْوُل ا
d. َِعْن َرّبِه ِ ّٰ  قَاَل رَُسْوُل ا
e.  ِ ّٰ َحاِب فِيَْما َرَواهُ َعْن رَُسْوِل ا   قَاَل الصَّ

4. Perhatikan hadis berikut:

َما َرَواهُ المام أحد و أبو داود و ابن ماجه عن أب هريرة عن الب أنه قال : 
ّٰ تعا : الِْكْبَِياُء رَِدائِي َو الُْعْظَمُة إَِزارِي ، َفَمْن نَازََعِن َواِحًدا ِمنَْها  قال ا

قََذْفُتُه ِف الَّارِ.
hadis di atas adalah contoh hadis.....

a.  hadis qudsi  

b.  hadis marfū’  
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c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf  

e.  hadis maqṭū’

5. Dibawah ini adalah ciri-ciri hadis qudsi dibandingkan al-Qur’an, kecuali.....

a.  tidak harus mutawātir  

b.  bukan mukjizat

c.  tidak dihukumi ibadah bagi yang membacanya

d.  boleh diriwayatkan dengan maknanya.

e.  sumbernya dari Allah.

6. Dibawah ini adalah ciri-ciri hadis qudsi dibandingkan dengan hadis Nabawi, 
kecuali.....

a.  berhubungan dengan hak Allah

b.  berisi tentang cara menyembah kepada Allah

c.  berisi tentang keagungan Allah

d.  berisi tentang rahmat Allah

e.  berisi tentang luasnya kekuasaan Allah

7. Perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan), atau sifat yang disandarkan kepada 
Nabi Saw. dalam istilah hadis disebut....

a.  hadis qudsi   

b.  hadis marfū’  

c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf    

e.  hadis maqṭū’

8. hadis yang ketentuan matan hadisnya disandarkan kepada Nabi tetapi 
diriwayatkan dengan kata-kata yang memungkinkan bahwa sandarannya 
bukan Nabi, disebut....

a.  hadis marfū’ qauli  

b.  hadis marfū’ ṣariḥ

c.  hadis marfū’ fi’li  

d.  hadis marfū’ taqrīri  

e.  hadis marfū’ ḥukmi
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9. Perhatikan hadis berikut:

ِب 
َ
َثَنا َحاتٌِم َيْعِن ابَْن أ َثَنا َخاِلُ بُْن اْلَارِِث َحدَّ بُْن ُمَعاٍذ َحدَّ  ِ ّّٰٰ َثَنا ُعَبيُْد ا َحدَّ

 ُ ّٰ َصلَّ ا  ِ ّٰ َعْن ِسَماٍك قَاَل َسِمْعُت الُّْعَماَن بَْن بَِشٍي قَاَل َكَن رَُسوُل ا َصغَِيةَ 
. رواه أبو داود َ ةِ فَإَِذا اْسَتَويَْنا َكبَّ َ َعلَيْهِ وََسلََّم يَُسّوِي ُصُفوَفَنا إَِذا ُقْمَنا لِلصَّ

hadis ini adalah contoh hadis.....

a.  hadis marfū’ qauli  

b.  hadis marfū’ ṣarīḥ

c.  hadis marfū’ fi’li  

d.  hadis marfū’ taqrīri  

e.  hadis marfū’ ḥukmi

10. Hadis mauqūf menurut bahasa artinya adalah......

a.  yang diangkat  

b.  Yang disucikan 

c.  yang terputus

d.  Yang terhenti  

e.  yang dinisbatkan kepada shahabat

11. Dalam hadis mauqūf dikenal istilah “ mauqūf pada lafaẓ , tetapi Marfū pada 
hukum” artinya........

a.  makna dari Shahabat riwayatnya dari Nabi

b.  lafaẓ nya dari Nabi hukumnya dari Shahabat

c.  lafaẓ nya dari Nabi riwayatnya dari Shahabat

d.  lafaẓ nya dari Shahabat hukumnya dari Nabi

e.  makna dan lafaẓ nya dari Nabi.

12. Hadis dari Abdullah (Bin Mas`Ud), ia berkata : “janganlah salah seorang dari 
kamu taqlid agamanya dari seseorang, karena jika seseorang itu beriman, 
maka ikut beriman, dan jika seseorang itu kufur, ia pun ikut kufur”. (H.R. Abu 
Na`im). ini adalah terjemahan dari contoh hadis.....

a.  hadis mauqūf qauly  

b.  hadis mauqūf fi’ly

c.  hadis marfū’ qauly  

d.  hadis mauqūf taqrīri 
e.  hadis marfū’ fi’ly 



104 Ilmu Hadis Kurikulum 2013

13. Hadis yang berisi perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada 
tabi`in atau orang yang berada pada tingakat dibawahnya, disebut.....

a.  hadis Qudsi  

b.  hadis marfū’  

c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf   

e.  hadis maqṭū’

14. Dari Abdillah Bin Ubaid Bin Umar ia berkata: umar menyuruh kepada seorang 
anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya. Maka anak itu memilih ibunya 
, lalu ia membawa ibunya”. Terjemahan hadis tersebut dikatakan hadis mauqūf 
karena.....

a.  Sumbernya adalah Umar bin Khathab (sahabat)

b.  Sumbernya adalah tabi’in

c.  Sumbernya adalah Umar bin Abdul ‘azīz (Tabi’in)

d.  Sumbernya adalah orang yang melihat Umar.

e.  Karena hadisnya berhenti sanadnya sampai di tabi’īn.

15. Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari yang lahir tahun 224 H menafsirkan 
hadis dengan ijtihadnya sendiri. Dalam istilah hadis tarsiran Thabari tersebut 
dinamakan.....

a.  hadis Qudsi  

b.  hadis marfū’  

c.  hadis muttaṣil

d.  hadis mauqūf   

e.  hadis maqṭū’

Soal Uraian

1. Yang dimaksud dengan hadis marfū’ ṣarīḥ adalah......

2. Apa berpedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Jelaskan....

3. Jelaskan hukum mengamalkan hadis maqṭū’ dan mauqūf dalam menentukan 
hukum taklīfi!.....

4. Jelaskan bagaimana mengamalkan hadis marfū’ dan hadis qudsi dalam 
menentukan hukum taklīfi?....

5. Sebutkan macam-macam hadis marfū’!......
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PENILAIAN SIKAP

Setelah siswa memahami uraian mengenai pembagian hadis dari segi 
penyandarannya mintalah siswa untuk mengamati perilaku berikut ini dan mintalah 
siswa untuk memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia!

No. Perilaku Yang Diamati Sangat 
Setuju Setuju Tidak 

Setuju Alasan

1.
Salwa makan sambil duduk karena 
ia merasa nabi juga makan sambil 
duduk

2.
Toni rajin membaca buku karena 
merasa nabi juga biasa membaca 
buku.

3. Ahmad rajin bershalawat karena 
nabi juga biasa bersalawat

4.
Muna rajin mencari dalil dari 
al-Qur’an dan hadis ṣaḥīḥ karena 
mengikuti kebiasaan para tabiin.

5.

Ibrahim menggunakan fatwa 
tabiin sebagai dasar hukum untuk 
menentukan halal haramnya suatu 
perbuatan 

H.  PENILAIAN

a).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan kerjasama, diskusi, dan kekompakan 
siswa dari kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

No. Nama siswa

Aspek yang
dinilai Skor

Maks.
Nilai

Ketuntasan
Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian:

a. Sifat pertanyaan.

Dengan ilustrasi jumlah siswa 20 satu kelas.

a.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
15 siswa, skor 1,33.
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b.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
10 siswa, skor 1,20.

c.  Jika siswa dapat menuliskan pertanyaan dan dicentang oleh lebih dari 
5 siswa, skor 1,05.

b. Kecepatan dalam menjodohkan materi yang dipotong-potong.

a.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 3 menit, 
skor 1,33. 

b.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 5 menit, 
skor 1,20.

c.  Jika kelompok tersebut dapat menjodohkan dalam waktu 10 menit, 
skor 1,05.

c. Kejelasan dan ketepatan presentasi menjawab soal.

a.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tepat, skor 1,33.

b.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan kurang tepat, skor 
1,20. 

c.  Jika siswa dapat menjawab soal temannya dengan tidak tepat, skor 
1,05.

b).  Lakukan penilaian siswa dalam kegiatan mengerjakan soal-soal pilihan ganda 
dan uraian dari kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

a)  Pilihan ganda: Jumlah jawaban benar x 0,15 (maksimal 15 x 0,15 = 2,25)

b) Uraian: Rubrik Penilaian

No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

1

a. Jika siswa dapat menuliskan pengertian hadis marfū’ ṣarīḥ 
dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat pengertian hadis marfū’ ṣarīḥ dengan tidak 
lengkap, skor 0,20.

c. Jika siswa tidak dapat menyebutkan pengertian hadis marfū’ 
ṣarīḥ, namun menjawab dengan jawaban tidak tepat, skor 0,05.

0,35
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No. 
Soal Rubrik penilaian Skor

2

a. Jika peserta didik dapat membedakan hadis nabawi dengan 
qudsi dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika peserta didik dapat membedakan hadis nabawi dengan 
qudsi dengan tidak tepat, skor 0,20.

c. Jika peserta didik tidak dapat membedakan hadis nabawi 
dengan qudsi, dan menjawab dengan jawaban yang tidak 
sesuai, skor 0,05.

0,35

3

a. Jika siswa dapat menuliskan hukum pengalaman hadis mauqūf, 
maqṭū’ dengan sempurna, skor 0,35

b. Jika siswa dapat menuliskan hukum pengalaman hadis mauqūf, 
maqṭū’ dengan kurang sempurna, skor 0,20.

c. Jika siswa tidak dapat menuliskan hukum pengalaman hadis 
mauqūf, maqṭū’, namun menjawab pertanyaan dengan jawaban 
yang salah skor 0,05.

0,35

4

a. Jika siswa dapat menuliskan hukum pengalaman hadis qudsi, 
marfū, dengan sempurna, skor 0,35

b. Jika siswa dapat menuliskan hukum pengalaman hadis qudsi, 
marfū, dengan kurang sempurna, skor 0,20.

c. Jika siswa tidak dapat menuliskan hukum pengalaman hadis 
qudsi, marfū, , namun menjawab pertanyaan dengan jawaban 
yang salah skor 0,05.

0,35

5

a. Jika siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis marfū’ 
dengan sempurna, skor 0,35.

b. Jika siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis marfū’ 
dengan tidak sempurna, skor 0,20.

c. Jika siswa t idak  dapat menyebutkan macam-macam hadis 
marfū’ dan menjawab dengan jawaban lain, skor 0,05.

0,35

Jumlah skor 1,75

c).  Lakukan penilaian sikap kritis dan perhatian siswa terhadap nilai-nilai sosial 
dari kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

No. Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Jumlah
Skor

Nilai
Ketuntasan

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

1.
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Aspek dan rubrik penilaian

1. Sikap yang mengambil pelajaran hikmah dari pembelajaran tentang 
pembagian hadis dari segi tempat penyandarannya yang diketahui melalui 
kolom “Penilaian sikap” dibuku siswa.

No 1. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

No.2. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

No 3. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

No 4. Jika sangat setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika tidak setuju 
skor 0,10.

No.5. Jika tidak setuju skor 0,26, jika setuju skor 0,18, jika sangat setuju 
skor 0,10.

Total skor maksimal dari aspek dan rubrik penilaian no 1 = 1,33

2.  Kejujuran siswa, dilihat dari kesesuaian jawaban aspek 1 dengan prilaku 
sehari-hari siswa.

a.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,33. 

b.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berpilaku 
sehari-hari sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,20

c.  Jika siswa mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan berprilaku 
sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, skor 1,10

d.  Jika siswa tidak mencapai skor maksimal pada aspek no 1, dan 
berprilaku sehari-hari tidak sesuai dengan jawaban pada aspek no 1, 
skor 1,05.

3.  Perhatian siswa terhadap materi pembagian hadis dari segi sifat sanad.

a.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi tempat 
penyandarannya ditunjukkan dengan pertanyaan, komentar, kritikan, 
terhadap materi, skor 1,33. 

b.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi tempat 
penyandarannya dengan pasif, namun memiliki tambahan catatan, 
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skor 1,20.

c.  Jika siswa perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi tempat 
penyandarannya dengan pasif, dan tidak memiliki tambahan catatan, 
skor 1,10.

d.  Jika siswa tidak perhatian dengan materi pembagian hadis dari segi 
sifat sanad, skor 1,05.

d).  Lakukan penilaian tanggungjawab dan kedisiplinan siswa pada pelajaran dari 
kolom “Tugas” di buku siswa

1. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4,0.

2. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3,0.

3. Jika siswa dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan 
dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 1,0

I.  KUNCI JAWABAN

1).  Kolom “Mengkomunikasikan” di buku siswa

Kebijakan guru

2). Kolom “Uji Kompetensi” di buku siswa

I. Pilihan Ganda

1. C

2. A

3. E

4. A

5. D

6. B

7. B

8. C

9. D

10. D

11. C
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12. D

13. A

14. E

15. E

II.  Uraian.

1.  hadis yang disandarkan kepada nabi secara jelas.

2.  
Nabawi Qudsi

3. Sandarannya adalah Nabi
4. Berhubungan dengan tata cara 

ibadah, kemaslahatan ummat, 
mu’amalah, dan menyebutkan 
halal dan haram.

3. Sandarannya Allah
4. Berhubungan dengan haq 

Allah dengan menjelaskan 
keagungan-Nya, 
menampakkan rahmat-Nya, 
dan mengingatkan luasnya 
kekuasaan-Nya

3.  hanya dapat dijadikan penguat, namun tidak bisa digunakan untuk 
menentukan halal haram, biarpun sanadnya ṣaḥīḥ

4.  boleh dijadikan hujah jika sanadnya ṣaḥīḥ atau ḥasan.

5.  marfū’ qauli, fi’li, taqrīri, dan waṣfi 

3). Kolom “Penilaian sikap” di buku siswa

Jawaban yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.  tidak setuju

2. tidak setuju

3.  tidak setuju

4.  setuju

5.  tidak setuju

4).  Kolom “Tugas” di buku siswa

Kebijakan guru.
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J.  PENGAYAAN

Berilah tugas tambahan kepada siswa yang sudah menguasai materi untuk 
menghafalkan contoh-contoh hadis dari segi tempat penyandarannya sekaligus 
menerangkan alasannya didepan kelas.

K.  REMEDIAL

Berilah tugas kepada siswa yang belum menguasai materi untuk mempelajari 
materi tentang macam-macam hadis dari segi tempat penyandarannya kepada 
teman atau kepada guru diluar kelas atau dirumah, dan tagihlah siswa tersebut 
untuk menerangkan materi yang diminta oleh guru pada pertemuan berikutnya.

L.  INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Mintalah siswa untuk membuktikan proses belajarnya dengan mengisi kolom 
berikut ini:

No Proses 
belajar

Sumber 
belajar

Waktu 
belajar

Hasil 
belajar

Tandatangan 
guru 

Tandatangan 
orang tua

Cara lainnya dapat juga berkomunikasi langsung dengan orang tua baik 
langsung atau melalui telepon tentang bagaimana siswa dirumah melakukan 
proses belajar materi pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. 
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Catatan:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


